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                                                       Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, 

                                                            refleksji oraz planów na Nowy Rok.  

                                                              W tych wyjątkowych dniach, wielu radosnych chwil, 

                                                               a w roku 2018 dużo szczęścia i zdrowia, sukcesów 

                                                               i spełnienia marzeń wszystkim Mieszkańcom Gminy Cegłów życzą 
 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy Cegłów 

 

                                                                                                                Krzysztof Janicki                 Marcin Uchman 

                                                                                                                              z radnymi            z pracownikami 

Gmina Cegłów przystąpiła do konkursu pn. „Warto bezgotówkowo”. 
Konkurs trwa od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. Celem konkursu 
jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego 
nowoczesne formy płatności. 5 gmin, które w okresie trwania konkursu 
przyjmą najwięcej płatności przy użyciu terminala w stosunku do 
wszystkich płatności otrzymają nagrody, którymi są pakiety cyfrowe dla 
szkół z terenu gminy.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapłaty podatków, opłat 
oraz faktur przy użyciu terminala znajdującego się w kasie urzędu gminy.    

 Wygrajmy razem nagrody dla szkoły. 
 
 

Informujemy , że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie przystąpił do 
profilaktycznego programu onkologicznego wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Do programu 
kwalifikują się pacjenci w wieku 40-65 lat, u których występują objawy (wystarczy 1 z 6 objawów przez ponad 3 
tygodnie): 

1. pieczenie języka,  

2. niegojące się owrzodzenie lub czerwone/białe naloty  
w jamie ustnej, 

3. bóle gardła, przewlekła chrypka, 

4. guz na szyi,  

5. niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, 

6. ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem. 

  Pacjenci z takimi objawami (utrzymującymi się przez ponad 
3 tygodnie) prosimy o zgłoszenie się do ośrodka zdrowia w Cegłowie - do pielęgniarek Grażyny Murawskiej lub 
Anny Rawskiej lub lekarza Waldemara Jabłońskiego - celem wypełnienia ankiety i kwestionariusza. 
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W okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku Rada 
Gminy obradowała pięciokrotnie. 

- 31 sierpnia br. odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów,  
- 28 września br. odbyła się XLIII zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów, 
- 26 października br. odbyła się XLIV nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Cegłów,  
- 23 listopada br. odbyła się XLV zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów, 
- 18 grudnia br. odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady 
Gminy. 

W porządku obrad sesji Rady Gminy poza podjęciem uchwał, znalazły się m. in. sprawozdania Wójta 
Gminy z realizacji zadań bieżących, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2016/2017, informacja w sprawie ściągalności dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ulg i umorzeń oraz 
informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych i kierowników jednostek gminnych.   

Na omawianych sesjach Radni Gminy Cegłów przyjęli łącznie 40 uchwał w tym do najważniejszych należy 
zaliczyć  m. in. uchwały w sprawie: 

 ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego 
oraz wysokości opłaty za parkowanie, 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na terenie gminy Cegłów, 

 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę na terenie gminy Cegłów, 

 nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze 
powiatowej położonej w miejscowości Rudnik, 

 obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego 
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy Cegłów w roku 2018, 

 określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości i zwolnień, w tym podatku na terenie 
gminy Cegłów w roku 2018,  

 określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018, 
 uchwalenia Programu współpracy Gminy Cegłów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w 2018 roku,  

 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka 
Publiczna w Cegłowie”. 

 

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 18 grud-
nia br. Radni jednogłośnie uchwalili rekordowy bu-
dżet na rok 2018 opiewający na kwotę ponad 30 mln 
zł z czego 33 % stanowią wydatki inwestycyjne. 

Podczas XLVI Sesji Rady Gminy przyjęto także 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Cegłów na 
lata 2018 – 2029. - Z wieloletniej prognozy finansowej 
wynika, że gmina ma potencjał, aby realizować am-
bitne zadania. 
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W 2017 r. na terenie gminy Cegłów już po raz trzeci została prze-
prowadzona akcja mechaniczno-chemicznego usuwania Barszczu So-
snowskiego. W wyniku przeprowadzonego przetargu usługę wykonała 
firma „AMAT” Matyszek Albert ze Stanina. Prace prowadzone były od 15 
marca 2017r. do 20 października 2017r. z podziałem na trzy etapy. W su-
mie dokonano trzykrotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego na po-
wierzchni  20 ha oraz jej koszenia.  

Całkowity koszt tegorocznego usuwania Barszczu Sosnowskiego wyniósł 82 000,00 zł  z czego 75% 
kosztu kwalifikowalnego zadania, tj. w kwocie 61 500,00 zł pochodzi z dofinansowania Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

W 2017 r. w ramach przeprowadzonej akcji usuwania 
oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Cegłów zostało odebrane 113,063 Mg od-
padu. Z podjętej akcji skorzystało 45 osób.  Łączny koszt za-
dania wyniósł 42 001,63 zł, z czego w kwocie 35 544,31 zł 
zostało pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

Jednocześnie Wójt Gminy Cegłów informuje wszyst-
kich zainteresowanych o możliwości składania wniosków 
na zadanie pt.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Cegłów – 2018”. 

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Formularz wniosku 
dostępny jest na  stronie internetowej Urzędu Gminy Cegłów. W ramach zadania nieodpłatnie zostaną odebrane 
i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest. Koszty odtworzenie pokrycia dachu ponosi właściciel nierucho-
mości. 

Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Cegłowie, ul. T. Ko-
ściuszki 4, pokój nr 16. 

 
 

W związku z prowadzoną od kilku lat edukacją ekologiczną w celu 
poprawy jakości powietrza oraz konkursem organizowanym przez Fundację 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza Gmina Cegłów przystąpiła do konkursu 
pn. RODZICE I DZIECI,  POWIETRZE  BEZ ŚMIECI.  W konkursie przewi-
dziane jest wyłonienie 5 zwycięskich gmin. Nagroda przewidziana w konkur-
sie to budowa Naukowej Stacji Zabaw PGNiG. Stacja będzie wyposażona w 
urządzenia wykorzystujące prawa fizyki i zachęcająca do rozwijania nauko-
wych pasji. Warunkiem zajęcia zwycięskiego miejsca będzie uzyskanie jak największej liczby głosów w stosunku 
do ogólnej liczby mieszkańców.  

Głosowanie rozpocznie się od 08 stycznia.2018 r. i potrwa do 28 lutego 2018 r. W głosowaniu może brać 
udział każdy. Wystarczy wejść na stronę www.powietrzebezsmieci.pl, udzielić prostej odpowiedzi na temat 
smogu, a następnie oddać głos na Gminę Cegłów.  

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu i sprawdzenia swojej wiedzy na temat smogu. Więcej 
informacji już wkrótce na www.ceglow.pl. 
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Z dniem 1 stycznia 2018 r. obsługę w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 
Cegłów będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Węgrowie, tel. 
25 792 23 11.  W wyniku powtórnie przeprowadzo-
nego postępowania przetargowego dotychczasowy 
roczny koszt odbioru odpadów z 355 752 zł brutto 
wzrósł  
o 30% i na  2018 r. wyniósł 452 304 zł brutto.  

Wzrostowa tendencja kosztów obsługi sys-
temu oraz kwota uzyskana z przetargu zmusiła do 
podniesienia stawek za odbiór odpadów. Po wpro-
wadzeniu zmian miesięczna stawka od osoby  
w przypadku odpadów selektywnie gromadzonych 
wzrośnie o 1 zł i wyniesie 6 zł, natomiast w przy-
padku odpadów niesegregowanych miesięczny 
koszt na osobę w przypadku odpadów gromadzo-
nych nieselektywnie wzrośnie o 3 zł  i wyniesie 18 zł  

Wysokość miesięcznych stawek od osoby za go-
spodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1 
stycznia 2018 r. wynosi:    

 6 zł za odpady selektywnie gromadzone, 
 18 zł za odpady nieselektywnie groma- 

dzone.  

Stawka ryczałtowa za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od jednego domku letniskowego dla 
nieruchomości niezamieszkałych, wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzy-
stywanych jedynie przez część roku wynosi: 

 108 zł w przypadku odpadów zbieranych  
i odbieranych w sposób selektywny, 

 324 zł w przypadku odpadów zbieranych  
i odbieranych w sposób nieselektywny.  

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku koszty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (art. 6r).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z ustawą dla wybranych frakcji gmina 
może wprowadzić ograniczenie odbieranych ilości. 
Z dniem 27 lipca 2017 r. uchwałą Rady Gminy Ce-
głów Nr  XLI/330/17 został wprowadzony limit do: 
360 l/m-c dla odpadów zielonych, 4 szt. dla zużytych 
opon,  
1 tony odpadów budowlanych dla każdej nierucho-
mości. Za pozbycie się pozostałej ilości odpadów  
w PSZOK-u, przy ul. Dobrzyckiego 37 w Cegłowie 
będzie należało ponieść dodatkową opłatę: 

 85 zł za każdy rozpoczęty m3 odpadów 
zielonych, 

 1 zł za każdą sztukę dostarczonych opon, 
 86 zł za każdy rozpoczęty  m3 odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych.  
Terminy opłat kwartalnych za gospodarowanie od-
padów komunalnych z uwzględnieniem nowych sta-
wek uiszcza się, w następujących terminach : 

1) za I kwartał do 15 marca danego roku, 
2) za II kwartał do 15 maja danego roku, 
3) za III kwartał do 15 września danego roku, 
4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.  

W przypadku braku zmiany składu osobowego 
liczby osób wskazanej deklaracji dotychczasowe 
deklaracje pozostają aktualne.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cegłów Nr 
XVIII/150/15 zwalnia się w części z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-
chomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
w części dotyczącej gospodarstw domowych obej-
mujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 
Przy czym należy pamiętać, iż zwolnienie to przysłu-
guje rodzinom wielodzietnym, które posiadają Kartę 
Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej 
zbiórki odpadów.  

Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie 
i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

 
  
 

 

 

 

Harmonogram odbioru 

odpadów z podziałem 

na rejony 

na stronach 13 - 16 
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Podatek od nieruchomości 

1. Od gruntów: 
a)  związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków – 0,59 zł 
od 1 m2 powierzchni, 
b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi  płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha po-
wierzchni, 
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,29 zł od 1 m2powierzchni,  
d)  niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od  
1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a)  mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 
b)  związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków  mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 18,99 zł od 1 m2 po-
wierzchni, 
c)  zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu  kwalifikowalnym ma-
teriałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
d)   zawiązanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 
e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
 pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 3,98 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej. 

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). 
 

Podatek rolny  
 

Podstawę do obliczenia podatku rolnego na obsza-
rze Gminy Cegłów stanowi cena 1 kwintala żyta  
w kwocie 47,00 zł 

Podatek leśny 
 

Podstawą naliczenia podatku leśnego w 2018 r. na 
terenie Gminy Cegłów jest cena drewna podana 
przez Prezesa GUS, tj. 197,06 zł za 1m3. 

Podatek od środków transportowych 

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa  
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –  

 568,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –   

 795,30 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -                

         1 021,20 zł 
 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton 1 050,60 zł 

 
3. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 

pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolnicza prowadzoną prze podatnika po-
datku rolnego) – 231,15 zł 

 
4. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości 
miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 050,60 zł 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca –1 133,00 zł 
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5. Stawki podatku od samochodów ciężarowych,  
o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całko-

wita (w tonach) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

  
 

Nie 
mniej 

niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna 
(osie jezdne) z 
zawieszeniem 
pneumatycz-
nym lub za-
wieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1 040,10 1 103,00 
13 14 1 092,60 1 134,65 
14 15 1 124,15 1 176,65 
15  1 208,20 1 286,20 

Trzy osie 
12 17 1 208,20 1 239,70 
17 19 1 260,70 1 365,80 
19 21 1 523,40 1 586,40 
21 23 1 575,90 1 649,45 
23 25 1 470,85 1 619,50 
25  1 681,00 1 619,50 

Cztery osie i więcej 
12 25 1 082,10 1 050,60 
25 27 1 607,40 1 575,90 
27 29 1 070,20 1 699,00 
29 31 1 699,00 2 520,00 
31  1 699,00 2 520,00 

6. Stawki podatku od ciągników siodłowych i bala-
stowych przystosowanych do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 
8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów równej lub wyższej ni 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu zawieszenia: 

 

 

 

 

 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: cią-

gnik siodłowy + na-
czepa; ciągnik bala-

stowy + przyczepa (w 
tonach) 

 
 
 

Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie 

mniej 
niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna 
(osie jezdne) z 
zawieszeniem 
pneumatycz-
nym lub za-
wieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inny sys-
tem zawie-
szenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1 050,60 1 050,60 
18 25 1 155,70 1 155,70 
25 31 1 681,00 1 681,00 
31  1 451,00 1 991,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 280,20 1 770,20 
40  1 770,20 2 618,45 

 

7. Stawki podatków od przyczep i naczep, o których 
mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzona przez podat-
nika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całko-
witą równa lub wyższą niż 12 ton: 

Liczba osi i dopusz-
czalna masa całko-
wita zespołu pojaz-
dów: naczepa/przy-
czepa + pojazd sil-

nikowy  
(w tonach) 

 
 

Stawka podatku (w złotych) 

 
Nie 

mniej 
niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawie-
szeniem pneu-
matycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 346,70 315,20 
18 25 399,25 472,80 
25  410,80 682,90 

Dwie osie 
12 28 346,70 367,70 
28 33 945,55 1 050,60 
33 38 1 069,50 1 326,45 
38  1 204,00 1 781,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 914,00 968,15 
38  968,15 1 315,80 



 

W ostatnich miesiącach wiele emocji wśród miesz-
kańców naszej gminy budzi planowana budowa linii 
elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu 
sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską  
a Siedlcami i jej przebiegowi przez m.in. gminy: Kału-
szyn, Cegłów i Latowicz. Realizacja inwestycji spotyka 
się ze stanowczym sprzeciwem mieszkańców, czego 
wyrazem jest powstanie Komitetu STOP Dla Budowy 
Linii NN 2 X 400 kV. Działania Komitetu skupiają się 
wokół szukania poparcia wśród władz oraz instytucji sa-
morządowych i państwowych dla zatrzymania inwesty-
cji. 

Wśród obaw związanych z przebiegiem linii na te-
renach naszej gminy, wymienia się m. in. utratę walo-
rów  krajobrazowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, 
co szczególnie bolesne jest dla Gminy Cegłów, ze 
względu na budowaną od lat markę ,,Cegłów – Zielona 
Gmina”. Mieszkańcy obawiają się również spadku war-
tości nieruchomości na terenie przebiegu linii, jej 
wpływu na zdrowie ludzi oraz ujęcie wody dla gmin Ce-
głów, Mrozy i Latowicz. Ponadto Komitet zgłasza nie-
zgodność uchwalonej w 2015 r. specustawy z Konsty-
tucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie praw obywa-
teli do decydowania o swoim najbliższym otoczeniu  
i wypowiadania się co do tak poważnych inwestycji. 

Działania podejmowane dotąd przez członków Ko-
mitetu, to m.in. informowanie mediów o sytuacji, orga-
nizowanie protestów w celu zwrócenia uwagi tzw. opinii 
publicznej oraz władz na problem, a w zakresie formal-
nym – pisanie do urzędów i instytucji w celu zasięgnię-
cia opinii i uzyskania wsparcia. 

W działania włączają się również władze Gminy 
Cegłów. W ostatnim czasie zorganizowanych było wiele 
spotkań dla mieszkańców m. in. z przedstawicielami 
firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne, która jest in-
westorem oraz radcami prawnymi, udzielającymi 
wsparcia merytorycznego dla osób, przez których nie-
ruchomości inwestycja ma przebiegać. 

Wójt Gminy Cegłów wraz z Radą Gminy Cegłów 
wypracowali również stanowisko, w którym przeciwsta-
wiają się budowie linii oraz podnoszą kwestie związane 
z interesami Gminy Cegłów i jej mieszkańców. 6 wrze-
śnia br. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Warszawie przesłano petycję, w której Wójt zwrócił 
się o informowanie o wszystkich działaniach podejmo-
wanych przez inwestora oraz poruszył kwestie niezgod-
ności inwestycji z dokumentami planistycznymi i doty-
czącymi strategii rozwoju regionu. Ponadto, Wójt 

Gminy Cegłów wydał w drodze postanowienia nega-
tywną opinię w sprawie realizacji zadania. 

Z ostatnich informacji wynika, że 17 listopada br. 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroe-
nergetycznych S.A. o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla planowanej budowy linii 
elektroenergetycznej 2x 400 kV  wraz ze zmianą układu 
sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedl-
cami, której trasa na odcinku 12,1 km przebiega przez 
gminę Cegłów.  

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania 
administracyjnego będą udostępniane na 
http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa/index.php. 
Według stanu na  dzień 7 grudnia br. z informacji uzy-
skanych od organu właściwego do wydania decyzji 
przedłożony wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu 
na środowisko jest na etapie weryfikacji danych. Jednym 
z etapów prowadzonego postępowania będzie zapew-
nienie udziału społeczeństwa. W tej sprawie Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska  w Warszawie w formie 
obwieszczenia dostępnego na http://bip.war-
szawa.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia dzieli 
informacji o sposobie i miejscu składania uwag i wnio-
sków wraz ze wskazaniem terminu do ich składania. 

Ponadto wszystkie informacje w tej sprawie udo-
stępniane są za pośrednictwem strony internetowej 
Urzędu Gminy Cegłów w zakładce „Budowa linii 400 
kV”. 

Osoby zainteresowanie działaniami Komitetu 
STOP Dla Budowy Linii NN 2 X 400 kV więcej na temat 
jego funkcjonowania mogą się dowiedzieć ze strony 
www.stop400kv.pl. 

             

                                             8 
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W dniu 27 listopada 2017 r. pracownicy jednostek po-
mocy społecznej z terenu powiatu mińskiego spotkali się po raz 
szósty na święcie pracowników socjalnych. Spotkanie odbyło 
się w budynku Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazo-
wieckim. 

 Gości powitali Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim Janusz Zdzieborski wraz 
z Panią Renatą Małecką, natomiast uroczystego otwarcia uro-
czystości dokonał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. 
Wśród gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Pan Daniel 
Milewski, I Wicewojewoda Mazowiecki Pan Sylwester Dąbrow-
ski, Wicestarosta Powiatu Mińskiego Pan Krzysztof Płochocki 
oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Powiatu Mińskiego Pan Piotr Stępień. 

Współorganizatorami święta są samorządy miast i gmin 
z terenu powiatu mińskiego. W obchodach wzięli udział wójto-
wie i burmistrzowie miast i gmin, w tym Wójt Gminy Cegłów 
Marcin Uchman, kierownicy gminnych i miejskich ośrodków po-
mocy społecznej oraz dyrektorzy powiatowych jednostek po-
mocy społecznej, którzy przekazali swoim pracownikom oko-
licznościowe nagrody, wyróżnienia oraz życzenia. Podzięko-
wania złożono również organizacjom pozarządowym, które 
uczestniczą w realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecz-
nej w naszym powiecie. Nie zabrakło podziękowań i życzeń 
od wszystkich gości spotkania. Wzruszający i pełen mocy pro-
gram artystyczny przygotowali podopieczni Powiatowego Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 września Urząd Gminy 
w Cegłowie został wyróżniony 
w I edycji konkursu „Samorządowy 
Lider Cyfryzacji”. Nagrodę na uro-
czystej konferencji podsumowują-
cej z rąk Marszałka Województwa 
Adama Struzika odebrał Wójt 
Gminy Marcin Uchman. 

Ideą konkursu jest wyłonie-
nie urzędu, którego dorobek w cy-
fryzacji wyróżnia się spośród pozo-
stałych instytucji na terenie woje-
wództwa mazowieckiego w obsza-
rze zastosowań nowoczesnych 
technik informacyjnych i komunika-
cyjnych, ukazanie kluczowej roli 
wdrażanych narzędzi i rozwiązań 
informatycznych we wspomaganiu 
działalności urzędu oraz promocja 
działań z obszaru cyfryzacji, które 
wpłynęły na usprawnienie pracy 
i obsługi obywateli. 

Do konkursu zaproszone zo-
stały urzędy gmin i miast oraz sta-
rostwa powiatowe województwa 
mazowieckiego. Oceniany był po-
ziom świadczenia e-usług dla oby-
wateli i przedsiębiorców oraz publi-
kacja usług danych przestrzennych. 
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W niedzielę 17 września br. odbył się XI Memoriał 
im. Marka Spodara. Pomysłodawcami i organizatorami me-
moriału są rodzice piłkarza „Jutrzenki” Marka Spodara, 
który w 2005 r. zginął śmiercią tragiczną. Co roku to wyda-
rzenie przyciąga liczne grono osób chcących uczcić pamięć 
Marka. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło 6 dru-
żyn: Jutrzenka Cegłów II, Klamoty, Przyjaciele, Smakosze 
Jeruzal, Gmina Cegłów oraz drużyna kolegów z pracy 
Marka z Warszawy. Memoriał odbył się na cegłowskim „Or-
liku”. Opiekunem strefy organizacyjnej był Stanisław Wój-
cik, Ryszard Szczęśniak  oraz zawodnicy Jutrzenki Cegłów 
i wolontariusze. Po zaciętej walce, puchar memoriału zdobyła 
drużyna z Warszawy. Ponadto wszyscy uczestnicy memoriału otrzymali podziękowania, nagrody rzeczowe 
oraz okazjonalne pamiątki, a zgodnie z coroczną tradycją na wszystkich gości czekał poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców i przyjaciół Marka. 

 

W niedzielę 1 października br. odbył się już czwarty Cegłowski 
Rodzinny Rajd Rowerowy C3R.Rajd miał na celu promocję walorów 
krajobrazowych Gminy Cegłów, propagowanie zasad ruchu drogo-
wego wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim integrację ro-
dzin poprzez aktywne formy wypoczynku. Z Gminnego Targowiska 
w Cegłowie wystartowało blisko 150 rajdowców, wśród których zna-
lazły się nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci.   

Podczas postojów p. Henryk Witkowski Leśniczy Leśnictwa 
Mienia opowiadał o historii rezerwatu Jedlina. Nad bezpieczeń-
stwem rowerzystów czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Cegłowa, 
przy wsparciu funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Mrozach. 

Po przejechaniu trasy prowadzącej przez ubrane w barwy 
jesieni Lasy Państwowe uczestnicy rajdu dojechali do mety, 

która znajdowała się w DPS ,,Jedlina” w Mieni. Na miejscu czekało 
rozpalone ognisko z kiełbaskami i przygotowane przez animatorów Klubu Kulturalne Zacisze gry i zabawy obfi-
tujące w nagrody dla wszystkich uczestników 
rajdu, zarówno tych młodszych jak i starszych. 
Podczas, gdy jedni rowerzyści piekli kiełbaski, 
a drudzy brali czynny udział w konkursach, 
grupa kilkunastu chętnych ruszyła na grzybo-
branie w walce o tytuł najlepszego grzybiarza 
2017 w Gminie Cegłów, którymi zostali w duecie 
Paulina Walaszczyk i Patryk Wójcik, za co 
otrzymali pamiątkowy puchar. Na zakończenie 
Wójt Gminy wręczył podziękowania dla współor-
ganizatorów oraz nagrody dla najstarszego (72 
l.) i najmłodszego (2 l.) uczestnika rajdu. Wspar-
cia w organizacji rajdu udzieliło także Nadle-
śnictwo Mińsk Mazowiecki.  
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Cyklicznie co roku, w październiku, w Gminie Ce-
głów obchodzony jest Dzień Seniora. Tegoroczne uro-
czystości odbyły się 19 października w strażnicy OSP 
Cegłów. 

W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony 
jest 14 listopada i stanowi rodzimy odpowiednik Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego 
na świecie 1 października. 

Organizatorem wydarzenia było cegłowskie Koło 
Emerytów i Rencistów. Wśród osób zaproszonych 
znalazł się również Wójt Gminy Cegłów Marcin Uch-
man, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Katarzyna Korzeń, animator Klubu Kulturalne Za-
cisze Tadeusz Lempkowski, Przewodnicząca GKR-
PAiPN Jadwiga Kaczorek oraz p.o. Dyrektora Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Cegłowie Małgorzata Ślu-
zek. 

Przedstawiciele władz samorządowych wręczyli 
kwiaty oraz list gratulacyjny na ręce Przewodniczącej 
Koła p. Aliny Kaska, a animator Klubu Tadeusz Lemp-
kowski zabawiał przybyłych seniorów poezją. 

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawi-
ciele powiatowych władz Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, którzy wyróżnili podziękowaniami 
aktywnych członków koła seniorów z Cegłowa. Złotą 
Odznaką Honorową Zarządu Głównego PZERiI uho-
norowany został Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman 
oraz Wiceprzewodnicząca cegłowskiego Koła Emery-
tów i Rencistów Elżbieta Wąsowska. Ponadto wśród 
wyróżnionych znalazły się p. Alina Kaska i p. Maria 
Chmielewska. 

 

5 listopada br. Stowarzyszenie Bie-
gacz Cegłów zorganizowało VI Cegłowski 
Bieg Niepodległości. Impreza została ob-
jęta Patronatem honorowym przez Wójta 
Gminy Cegłów. 

Na starcie ponad 10 – kilometrowego 
biegu przy DPS Jedlina stanęło 77 zawod-
ników. 

Jako pierwszy trasę pokonał Sławo-
mir Ptak, drugie miejsce wśród panów za-
jął Sylwester Kuśmierz, zaś na trzecim 
miejscu uplasował się Zbigniew Lampar-
ski. Wśród pań najszybsza okazała się 
Magdalena Pawlak, tuż za nią Joanna 
Snopkiewicz, a trzecia pozycja przypadła 
Katarzynie Truszczyńskiej. Każdy z za-
wodników po przekroczeniu linii mety 
otrzymał pamiątkowy medal. Tym razem 
była to literka W, ostatnia ze zbioru sze-
ściu medali, tworzących razem napis CE-
GŁÓW. Dla biegaczy, którym udało się ze-
brać wszystkie literki organizatorzy przy-
gotowali słodką niespodziankę. Poza na-
grodami głównymi w kategoriach OPEN 
kobiet i mężczyzn, organizatorzy przewi-
dzieli także statuetki dla najlepszych, 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Dla wszystkich uczestników i gości 
przygotowane zostało ognisko oraz po-
częstunek. Nad bezpieczeństwem biega-
czy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna 
z Cegłowa. 
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11 listopada br. w całej Polsce obchodzona była 99 Rocznica 
Odzyskania Niepodległości. W Cegłowie jak co roku obchody tego 
szczególnego święta rozpoczęły uroczyste msze święte w cegłow-
skich kościołach parafialnych. We wspólnej modlitwie uczestniczyły 
poczty sztandarowe delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegło-
wie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni, Zarządu Gminnego PSL 
w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Cegłowie, sztandar Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych pod opieką Zespołu Szkol-
nego w Cegłowie oraz Koła Łowieckiego „Jedlina”, licznie przybyli 
mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. 

Po uroczystościach kościelnych Wójt Gminy Cegłów Marcin 
Uchman wraz z Radnym Gminy Cegłów Jarosławem Krzemińskim 
oraz księżmi złożyli wieniec pod pomnikiem pomordowanych pod-
czas II wojny światowej, a następnie zebrani przeszli pod Pomnik 
Niepodległości, pod którym nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów 
przez wszystkie delegacje biorące udział w uroczystościach. 

Kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu gminnego w asy-
ście reprezentacji Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich ,,Strze-
lec”, a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Cegłowie, Jutrzenki Cegłów,  Zarządu Gminnego PSL w Cegłowie, Zespołu Szkol-
nego w Cegłowie oraz przedstawiciele kibiców Legii Warszawa. Kolejnym punktem obchodów było wspólne odśpie-
wanie hymnu państwowego, modlitwa w intencji Ojczyzny oraz okolicznościowe przemówienia. Wartę honorową 
pod Pomnikiem Niepodległości wystawiło Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz harcerze ZHP z 29 
Drużyny Harcerskiej „Burza”. 

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na okolicznościowy program artystyczny do bu-
dynku OSP przygotowany przez zespół ZORZA oraz młodzież Zespołu Szkolnego w Cegłowie. W trakcie trwania 
uroczystości można było zjeść grochówkę oraz rogale Marcińskie. 

W ramach Gminnych Obchodów Dnia Niepodległości w dniu 5 listopada br. Stowarzyszenie Biegacz Cegłów 
zorganizowało VI Cegłowski Bieg Niepodległości, a dnia 11 listopada br. harcerze ZHP z 29 Drużyny Harcerskiej 
„Burza” zorganizowali grę terenową. 
 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przeprowadziła IV edycję konkursu 
na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Kon-
kurs był adresowany do liderek społeczności wiejskiej zamieszkałych stale 
na terenie województwa mazowieckiego. Wśród nominowanych pań znala-
zła się również mieszkanka Gminy Cegłów, Pani Grażyna Stelmachowska 
z Rososzy. Konkurs miał na celu wyszukanie mieszkanek mazowieckiej wsi, 
które działają na rzecz swojej lokalnej społeczności, a ich współmieszkańcy 
i współpracownicy określają Ją jako Liderkę. Do tegorocznego konkursu 
przystąpiło 8 pań, w tym także Pani Grażyna Stelmachowska, reprezentując 
Gminę Cegłów. Pani Grażyna otrzymała wyróżnienie, ale już sam fakt nomi-

nacji do konkursu świadczy o pozycji liderki. 

Zanim komisja przystąpiła do rozmów indywidualnych oraz oceny kart zgłoszeniowych i licznych rekomenda-
cji Panie musiały wypełnić test wiedzy o Mazowszu i PROW 2014–2020. Tytuł Najaktywniejszej Liderki Wiejskiej 
w 2017 roku otrzymała Mariola Kruk z gminy Rzeczniów. 

Komisja postanowiła wyróżnić wszystkie uczestniczki tegorocznej edycji konkursu. Laureatki otrzymały cenne 
nagrody podczas XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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     Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok 

    Gmina Cegłów         Rejon 13           Miejscowości: 

       Skwarne, Podskwarne, Podciernie, Huta Kuflewska, Pełczanka, Mienia 

 

Wykonawca: PGK Sp. z o.o.                  Legenda:                                    

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69 

        tel. 25 792 23 11, www.pgk.wegrow.pl 

 

Odpady zmieszane i bioodpady 

Odpady segregowane i  zmieszane 

Odpady wielkogabarytowe 
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       Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok 

         Gmina Cegłów         Rejon 2            Miejscowości: 

        Posiadały, Kiczki I, Kiczki II, Rososz, Piaseczno, Skupie, Wola Stanisławowska 

 

        Wykonawca: PGK Sp. z o.o.                          Legenda:                                    

        07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69 

        tel. 25 792 23 11, www.pgk.wegrow.pl 

Odpady zmieszane i bioodpady 

Odpady segregowane i  zmieszane 

Odpady wielkogabarytowe 
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       Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok 

        Gmina Cegłów         Rejon 3            Miejscowości:  

        Woźbin, Cegłów - ulice: Mariawicka, Młyńska, Łokietka, Spokojna, Słoneczna, Piaskowa, Leśna, Klonowa, Brzozowa,   

Akacjowa, Willowa, Reja, Sosnowa, Kolejowa, Ogrodowa, Kościuszki, Mickiewicza, Cisie, Orzeszkowa, Tuwima, 

Prusa, Fredry, Konopnicka, Sienkiewicza, Partyzantów, Słowackiego, Kochanowskiego, Graniczna, Pl. Anny Jagiel-

lonki, Świerkowa, Asnyka, Jodłowa, Jaśminowa, Pl. Czeczyna 

        Wykonawca: PGK Sp. z o.o.                          Legenda:                                    

        07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69 

        tel. 25 792 23 11, www.pgk.wegrow.pl 

 

Odpady zmieszane i bioodpady 

Odpady segregowane i  zmieszane 

Odpady wielkogabarytowe 

 



16 

 

 

       Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok 

         Gmina Cegłów         Rejon 4            Miejscowości: 

        Wiciejów, Tyborów, Wólka Wiciejowska, Rudnik, Cegłów - ulice: Piłsudskiego, Rżysko, Dobrzyckiego, Poprzeczna, Ks. 

Katuszewskiego, Zygmunta III Wazy, Sportowa, Mazowiecka, Oczko, Nowa, Chabrowa, Kolonia, Zacisze, Jana III So-

bieskiego, Wrzosowa 

        Wykonawca: PGK Sp. z o.o.                          Legenda:                                    

        07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69 

        tel. 25 792 23 11, www.pgk.wegrow.pl 
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W czwartek 23 li-

stopada 2017 r. 
w Wiosce Kulinarnej 
w Podcierniu odbyły 
się warsztaty sero-
warskie, zorganizo-
wane przy współ-
pracy Gminy Cegłów 
z Urzędem Marszał-
kowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 
Udział w wydarzeniu 
wzięło 50 pań z Kół 

Gospodyń Wiejskich 
   z terenu Gminy Ce-

głów, które dzięki spotkaniu wzbogaciły swoją wiedzę 
nt. samodzielnego wykonywania w warunkach domo-
wych różnych rodzajów serów, w tym sera koziego. 
Warsztaty oficjalnie otworzył Wójt Gminy Marcin Uch-
man.  

Zajęcia podzielone były na dwa panele. Pierwszy 
– teoretyczny nt. mleka i jego produktów był wprowa-
dzeniem do części praktycznej, podczas któ-
rej uczestnicy uczyli się wytwarzania sera. Następnie 
poznali tajniki produkcji ricotty z wykorzystaniem po-
wstałej serwatki. Całość zwieńczyła degustacja przy-
gotowanych serów oraz poczęstunek z produktów 
tradycyjnych i regionalnych, przygotowany przez Go-
spodarstwo p. Grażyny Stelmachowskiej przy wspar-
ciu KGW Podciernie. Serdeczne podziękowania na-
leżą się p. Krzysztofowi Jaworskiemu – serowarowi 
żuławskiemu, który wspaniale poprowadził warsztaty. 
Były one doskonałą okazją do zdobycia ciekawej, 
praktycznej wiedzy. 

Na realizację zadania Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego udzielił wsparcia finanso-
wego w wysokości 2 750 zł.   

   
 

 

 

 

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 r. 
w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw 
Expo odbyły się Centralne Targi Rolnicze Expo 2017. 
Swoje stoisko przygotowała również Gmina Cegłów, 
na którym można było zasmakować polskiej żywności 
tradycyjnej i lokalnej oraz podziwiać ręcznie wyko-
nane ozdoby świąteczne, przygotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z Cegłowa i Pełczanki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targi są przeglądem rynku maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz prezentacją najnowszych rozwiązań. 
To także miejsce biznesowych spotkań głównie pol-
skich producentów z szeroko rozumianej branży 
rolno-spożywczej z krajowymi i zagranicznymi part-
nerami. Pomagają w tym sesje B2B, liczne konferen-
cje i fora. 

Na stoiskach zaprezentowało się przez 3 dni po-
nad 300 wystawców z Polski i świata. Gmina Cegłów 
reprezentowała Mazowsze w pierwszym dniu targów. 
Na stoisku nie zabrakło sójek, twarogowego sera ko-
ziego z Cegłowa, lokalnych pierogów, pasztecików, 
ciast i tradycyjnych dań, które znajdą się na bożona-
rodzeniowym stole. Stoisko odwiedzili również mini-
strowie wraz z delegacjami. Gmina Cegłów mogła 
uczestniczyć w wydarzeniu dzięki zaproszeniu Krajo-
wego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych oraz Fundacji 150 lat KGW. 
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6 listopada br. w Teatrze Dramatycznym w Płocku 

wręczono Nagrody Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Wśród wyróżnionych znalazł się także ka-
płan Grzegorz Dróżdż ze Starokatolickiej Parafii Maria-
witów w Cegłowie, opiekun Parafialnej Grupy Wolonta-
riuszy. 

Nagroda Marszałka to podziękowanie za trud i za-
angażowanie w rozwój kultury na Mazowszu. Kandy-
datów do nagrody mogły zgłaszać komisje Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, samorządy gmin, miast 
i powiatów województwa mazowieckiego, stowarzy-
szenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, 
a także lokalne organizacje społeczno-kulturalne i na-
ukowe działające na terenie całego województwa. 
Laureaci podczas uroczystości otrzymali statuetkę. 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII edycji 
Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego po-
prowadził Tomasz Kammel, a wydarzenie uświetnił 
występ Alicji Węgorzewskiej. 

Naszemu kapłanowi w tak ważnej chwili towarzy-
szył m.in. Wójt Gminy Marcin Uchman, parafianie 
oraz rodzina. 
Pozostali laureaci Nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego 

1. Grażyna Barszczewska z Warszawy 
2. Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich (pow. 

przysuski) 
3. Ewa Gęga-Osowska z Radomia 
4. Lucyna Wasilewska z Michałowic (pow. prusz-

kowski) 
5. Piotr Dróżdż z Cegłowa (pow. miński) 
6. Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury 

Ludowej „Wawrzynioki” z Glinianki (pow. 
otwocki) 

7. Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” z Sadownego 
(pow. węgrowski) 

8. Towarzystwo Przyjaciół Płocka – Sekcja Że-
glugi 

9. Bank Żywności w Ciechanowie 
10. Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” 

z Czarni (pow. ostrołęcki). 

Piotr Maria Grzegorz Dróżdż magister teologii i pe-
dagogiki jest nie tylko duchownym, ale także nauczy-
cielem i społecznikiem – człowiekiem wielkiego serca. 
W Cegłowie zamieszkuje od 1992 roku. Od 33 lat, or-
ganizuje kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży z róż-
nych parafii w całej Polsce, zarówno mariawickich, ka-
tolickich i innych wyznań, a także dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie z Mińska Mazowieckiego. 
Jego naczelnym hasłem przewodnim jest: „Wszystkie 
dzieci nasze są” i „Jesteśmy dziećmi Jednego Boga”. 

Podczas takich obozów/kolonii organizowane są lekcje 
angielskiego, zabawy integracyjne, jak: „To też nasz 
bliźni”, ucząc że każdy nawet niepełnosprawny to nasz 
brat i siostra. Z jego inicjatywy odbywają się liczne 
konkursy, wyjazdy do muzeum, zoo, na różne festi-
wale i występy, rejsy statkiem, dorożką, jazda konna 
oraz wycieczki zagraniczne, gdzie dba , by młody Po-
lak  poznawał kulturę i historię innych krajów, ale rów-
nież godnie reprezentował swoją ojczyznę nie tylko 
przez ubiór, ale przez swoje zachowanie.  Grzegorz 
Dróżdż organizuje też zimowiska i zapewnia różno-
rodne atrakcje sportowo-rekreacyjne. Dba o to, by jego 
podopieczni żyli zgodnie z przysłowiem „śmiech 
to zdrowie” i to co powiedział Janusz Korczak :”Gdy 
dziecko się śmieje , to śmieje się cały świat”, uczy sza-
cunku do pracy i drugiego człowieka. Wspomaga po-
przez wolontariat ogólnopolską akcję „Szlachetna 
paczka”.   Już od 30 lat ks. Grzegorz Dróżdż organi-
zuje kolonie w Międzywodziu, dłuższe wycieczki, 
np. do Wolińskiego Parku Narodowego, Międzyzdro-
jów, Danii, Hansa Parku lub Heide Parku i Tropical Is-
land w Niemczech, a także różne festiwale i wy-
stępy.  Dzieci i młodzież uczą się tam odpowiedzialno-
ści poprzez samodzielne pranie, zmywanie, a także 
przebywając razem z dziećmi niepełnosprawnymi 
uczą się wzajemnej tolerancji, życzliwości i pomocy, 
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która jest bardzo istotna we współczesnym świecie. 
Grzegorz Dróżdż od kilku lat jest współorganizatorem 
nieodpłatnych kolonii w Płocku, w klasztorze mariawic-
kim dla dzieci z ubogich rodzin, gdzie uczestnicy wy-
kazywali się różnymi talentami. 

Od 15 lat kapłan Grzegorz Dróżdż organizuje 
w Cegłowie akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
do której włączają się także nauczyciele oraz młodzież 
szkolna z Zespołu Szkolnego w Cegłowie, społecz-
ność całej gminy cegłowskiej. 

Grzegorz Dróżdż jest organizatorem spotkań mło-
dzieżowych, które mają na celu propagowanie przesła-
nia: „Używkom stop”, „Nie dla narkotyków”, „Problemy 
młodzieżowe związane z zagadnieniem aborcji”, „Stop 
przemocy w rodzinie”, „Ja chrześcijanin i współczesny 
świat”, „Czy miłość już poszła w niepamięć?”, „Halo 
Panie Boże to ja, czy mnie słyszysz? Pragnę Two-
jej miłości i pokoju”. 

Grzegorz Dróżdż organizował w cegłowskim ko-
ściele cykl imprez kulturalnych sponsorowanych przez 
Narodowe Centrum, koncerty organowe, ekumeniczne 
spotkania chórów, organizuje wiele zbiórek na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, w tym koncerty charyta-
tywne. 

Tam gdzie jest zawsze promuje środowisko, w któ-
rym żyje – Cegłów Zieloną Gminę i województwo ma-
zowieckie. 

W 2015 r. ks. Grzegorz Dróżdż promował również 
Gminę Cegłów oraz województwo mazowieckie w „Eu-
ropa Park” w Niemczech, gdzie spotkali  się ze swoimi 
niemieckimi rówieśnikami i władzami Gminy Diditgho-
fen, co zaowocowało integracją młodzieży polsko-nie-
mieckiej na wakacjach w Międzywodziu w roku ubie-
głym. 

 

W piątek 24 listopada br. w Klubie Kulturalne Za-
cisze odbyła się uroczystość wręczenia medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie.  W roli gości honorowych 
wystąpiło 10 par małżeńskich z terenu gminy Cegłów. 
W wydarzeniu udział wziął również Wójt Gminy Marcin 
Uchman. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Wójt udekorował Jubilatów Medalami i wręczył im legi-
tymacje. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplo-
mów i upominków od władz gminy Cegłów. 

Uhonorowano następujące pary: 

1. Krystyna i Franciszek Mikoda z Cegłowa 
2. Gabryela i Andrzej Trzebscy z Mieni 
3. Zofia i Ryszard Pajda z Cegłowa 
4. Wiesława i Henryk Śluzek z Cegłowa 
5. Zofia i Stanisław Świątek z Piaseczna 
6. Genowefa i Tadeusz Kieliszczyk z Kiczek Pierw-
szych 
7. Elżbieta i Jerzy Wąsowscy z Cegłowa 
8. Halina i Henryk Chojeccy z Cegłowa 
9. Urszula i Marian Kozdra z Mieni 
10. Jan Pieniek z Posiadał, który odebrał odznaczenie 
w imieniu swoim i małżonki. 

W uroczystości nie mogli uczestniczyć: 

1. Marianna i Mieczysław Luba z Piaseczna 
2. Alicja i Marian Makowscy z Cegłowa 
3. Zofia i Eugeniusz Deretkiewicz z Cegłowa 

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w wyjąt-
kowej atmosferze. Całość poprowadził Tadeusz Lemp-
kowski. W programie artystycznym, przygotowanym 
specjalnie na tę okazję, wystąpiła Małgorzata Podobas 
oraz Anna Cegiełka. 

Nie zabrakło oczywiście symbolicznej lampki 
szampana, jubileuszowego tortu, oraz poczęstunku 
przygotowanego przez restaurację „U sąsiadów”. 

Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńskie dzieliły się 
swoimi wspomnieniami i przeżyciami ze wspólnie spę-
dzonych lat, opowiadając m.in. o tym, w jakich okolicz-
nościach się poznali oraz jak wyglądał dzień ich ślubu. 
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania wszystkich za-
mierzeń i planów. 
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Listopad nierozerwalnie kojarzy się z Narodo-
wym Świętem Niepodległości i obfituje w festiwale 
oraz przeglądy pieśni i piosenek patriotycznych.  

4 listopada br. odbył się V Festiwal Pieśni Żołnier-
skich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych” 
organizowany przez Ośrodek Kultury w Dzielnicy We-
soła m.st. Warszawy. Spośród występów wokalistek i 
wokalistów z całej Polski wykonanie Anny Cegiełki z 
Podskwarnego uhonorowane zostało przez jurorów I 
miejscem.  

Wręczenie nagród odbyło się podczas koncertu 
galowego, 12 listopada br. w Klubie „Kościuszkowca” 
Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej. 

Warto nadmienić, że podczas festiwalu wystąpiła 
również Dominika Urbanek, która skradła serca pu-
bliczności urokliwym wykonaniem piosenki „Rozszu-
miały się wierzby płaczące”. Słowa pieśni w ustach 
małej wokalistki nad wyraz wzruszyły widownię war-
szawskiego festiwalu. 

Całość wydarzenia objęta została honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 
– Adama Struzika oraz Biskupa Polowego Wojska Pol-
skiego – ks. Józefa Guzdka. 

Również Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach we 
współpracy z ośrodkami kultury z całego Mazowsza, 
zorganizował po raz pierwszy festiwal „O, Ziemio Pol-
ska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”. Festiwal 
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Pro-
gramu Dotacyjnego „Niepodległa”. Patronat Honorowy 
nad Festiwalem objęli: Prezydent Miasta Siedlce – 
Wojciech Kudelski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego – prof. dr hab. Tamara Zacha-
ruk. 

Koncert galowy miał miejsce 26 listopada br.  
w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Siedlcach i był podsumowaniem trwających 
ponad tydzień eliminacji miejskich i powiatowych  
w wybranych miejscowościach Mazowsza. W Festi-
walu wzięło udział ponad 900 wykonawców reprezen-
tujących 43 miejscowości. Wśród nich znaleźli się 
Anna Cegiełka i Krystian Tarczyński, którzy znaleźli 
się na podium, zajmując II miejsce. 

Jednak na Mazowszu do najważniejszych i naj-
bardziej prestiżowych festiwali należy odbywający się 
corocznie w Legionowie Przegląd Pieśni Patriotycznej 
VIVA POLONIA, który swoim zasięgiem wychodzi rów-
nież poza granice Polski. W tym roku odbył się 12 li-
stopada w legionowskim ratuszu, a w przesłuchaniach 
konkursowych wzięli udział Anna Cegiełka – wokal i 
Krystian Tarczyński – fortepian. Wykonaniem utworów 
„Polskie kwiaty” i „Miejcie nadzieję” zdobyli Grand Prix 
Przeglądu oraz wystąpili wraz z pozostałymi laurea-
tami w finale koncertu zwieńczającego całe wydarze-
nie. Gwiazdą wieczoru był solista tenor Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 
Krzysztof Ciupiński-Świątek.  

Wydarzenie zostało objęte honorowym patrona-
tem Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, Związku Oficerów Rzecz-
pospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Starostę Po-
wiatu Legionowskiego oraz Prezydenta Miasta Legio-
nowo. Współorganizatorem Przeglądu był 2 Mazo-
wiecki Pułk Saperów oraz Miejski Ośrodek Kultury  
w Legionowie. 

Cieszymy się, że nasi wykonawcy uświetniają 
swoimi występami obchody Narodowego Święta Nie-
podległości, a ich wykonania utworów patriotycznych 
zyskują uznanie jurorów i widowni. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  



21 

 

 
 
 

 

W tym roku już po raz VII odbył się konkurs pod nazwą 
,,Korowód kolędowy”. Jego organizatorem jest Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Mińskiej, a współorganizatorem co 
roku inna gmina z obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej. 
W tym roku wspólne kolędowanie odbyło się w Mrozach. 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kolędni-
czych naszego terenu. Każdą gminę reprezentują grupy do 
10 osób, w programie nie przekraczającym 10 minut. Co 
istotne, kolędowanie ma charakter międzypokoleniowy, bo 
w każdej grupie występują dzieci, młodzież, osoby dorosłe, 
rodzice i dziadkowie. 

W tym roku 13 grup kolędniczych zaprezentowało 
swoje programy, w których usłyszeć można było znane,  
a czasami zupełnie zapomniane kolędy i pastorałki, wiersze 
– również własnego autorstwa oraz historie z morałem. 
Wszyscy ubrani w barwne stroje ludowe, poprzebierani za 
anioły, diabły, turonie, z gwiazdami i innymi rekwizytami 
charakterystycznymi dla kolędników, tworzyli na scenie 
miłe dla oka widowisko. 

W Korowodzie Kolędowym nie zabrakło również repre-
zentantów Gminy Cegłów, którzy w tym roku zajęli II miej-
sce w konkursie! Scenariusz kolędniczego występu napi-
sała Anna Osmakowicz, a w reżyserii wspomógł ją Tadeusz 
Lempkowski. Oprócz nich, na scenie pojawili się jeszcze: 
Alina Kaska, Alina Jabłońska, Julia Aniszewska, Dominika 
Urbanek, Tosia Bąk, Ola Zakrzewska oraz Anna Cegiełka, 
a na akordeonie przygrywał im Daniel Kuźniarski. 

Cieszymy się, że cegłowskie tradycje kolędowe przy-
padły do gustu widowni i jurorom „Korowodu kolędowego”, 
a naszym ,,kolędnikom” gratulujemy występu! 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odczytaniem fragmentów „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego Cegłów dołączył  
2 września 2017 r., do ogólnopolskiej akcji Na-
rodowe Czytanie, która zapoczątkowana zo-
stała 5 lat temu przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. 

Cegłowskie wydarzenie uświetniło grono 
zacnych gości, którzy wcielili się w postaci dra-
matu. Muzyczną oprawę zapewnił duet Piotra 
Dorosza i Karoliny Podruckiej oraz zespół Zo-
rza. Jak na wesele przystało, nie zabrakło tań-
ców i  pysznego tradycyjnego poczęstunku. Na 
„weselnych stołach” znaleźć można było przy-
smaki: pachnące bochny chleba, prawdziwy 
wiejski smalec i  ogórki kwaszone. Na deser 
wszyscy delektowali się wyśmienitym plackiem 
drożdżowym z pieca i smakiem miętowej her-
baty z „wiadra”. 

Organizatorem wydarzenia była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Cegłowie przy wsparciu 
Klubu Kulturalne Zacisze. 
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Grudzień to czas oczekiwania na Święta Bo-
żego Narodzenia i wysyłania kartek do Świętego Mi-
kołaja. W Klubie Kulturalne Zacisze odbyły się  tra-
dycyjne zabawy związane z imieninami „dobrodusz-
nego” staruszka. Dzieci wraz z rodzicami tłumnie 
przybyły na to wydarzenie, licząc na dobrą zabawę 
i być może otrzymanie pierwszych prezentów. Na 
scenie aktorzy z siedleckiego Teatru Echo zapre-
zentowali wzruszający spektakl pt. „Opowieść wigi-
lijna”. 

 Widzowie mocno przeżywali opowieść  
o biednym Scroogu, który  jak zwykle Święta Bożego 
Narodzenia miał spędzić samotnie w swoim kanto-
rze. Uważał je za wymyślone przez szaleńców  
i głupców. Dopiero duszki i obrazy z przeszłości od-
mieniły go całkowicie. Zaczął pomagać biednym  
i potrzebującym. Kupił prezenty dla dzieci i zaczął 
obchodzić z radością ten wigilijny czas. Spektakl 
bardzo się spodobał. Grający w bajce aktorzy zostali 

po przedstawieniu nagrodzeni gromkimi brawami. 
Potem nastał czas zabaw tanecznych i przygotowań 
do odwiedzin Świętego Mikołaja.   Wszyscy z wypie-
kami na twarzy oczekiwali wizyty najważniejszego 
gościa. By dobrze przygotować się na to spotkanie   
dzieci malowały  pocztówki do Dobrodusznego  
i Szczodrego Staruszka, które zostały przesłane do 
Laponii. Prowadzący animatorzy przygotowali też 
wiele zabaw ruchowych i mikołajkowych niespodzia-
nek. Dzieci nauczyły się  tańca do piosenki „Zima  
z Mikołajem” oraz wykazały się niezwykłym talentem 
w zabawie „Czekolada” z wykorzystaniem elemen-
tów z „Zumba Kidss”. Wszyscy byli trochę zawie-
dzeni, że jednak Mikołaj nie dojechał do Zacisza, 
oczywiście z powodu braku śniegu. Przekazał za to 
wszystkim uczestnikom zabawy zaproszenie na Ce-
głowskie „Kolędowanie pod chmurką”, gdzie obiecał 

przywieść dla wszystkich grzecznych dzieci słodkie 
paczki. Wiadomość nagrodzono burzą braw. Wszy-
scy uczestnicy zabawy zostali na koniec obdarzeni 
garścią cukierków od  Mikołaja. Bardzo duża ilość 
widzów na tej imprezie potwierdza oczekiwanie 
dzieci na przedstawienia bajek w wykonaniu zespo-
łów teatralnych. Stąd w przyszłorocznej ofercie pla-
cówki znajdzie się pozycja programowa pt. „Popołu-
dnie z bajką”, na którym raz w miesiącu w niedzielę 
będą odbywać się spektakle teatralne. Już zapra-
szamy na to rodzinne spotkanie z zaproszonymi ak-
torami. Zachęcamy również do uczestnictwa w  in-
nych  wydarzeniach programowych oraz organizo-
wanych przez placówkę ciekawych warsztatach 
twórczych i artystycznych. Więcej informacji na stro-
nie KKZ i Facebook.
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W ostatnią niedzielę przed Świętami, mieszkańcy 
gminy oraz ich goście, spotkali się na Targowisku ,,Mój 
Rynek” w Cegłowie, by wspólnie spędzić czas i pośpie-
wać kolędy.   

Punktualnie o 16:00 rozpoczął się Kiermasz Bożo-
narodzeniowy, w którym wzięły udział KGW z terenu 
gminy oraz Stowarzyszenie „Możesz więcej”. Na stoi-
skach można było zakupić ręcznie wykonane stroiki  
i ozdoby świąteczne, a także różne tradycyjne przy-
smaki. 

O 17.00 rozpoczęło się Kolędowanie pod chmurką.  
Na scenie pojawił się Wójt Gminy Marcin Uchman, 
ksiądz Dariusz Cempura i kapłan Grzegorz Dróżdż. Od-
czytano Ewangelię, a po życzeniach popłynęły pierw-
sze dźwięki kolęd. Dla wszystkich kolędujących osób 
przygotowana była wigilijna kapusta, kompot z suszu 
oraz gorąca herbata, którą częstowali pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie 
oraz Urzędu Gminy Cegłów.  

Każde dziecko otrzymało słodkie upominki od 
Świętego Mikołaja, który w tym roku przybył na „me-
chanicznym koniu”. Na zakończenie wszyscy zaśpie-
wali kolędę Dzisiaj w Betlejem obiecując, że za rok 
ponownie wszyscy spotkają się, by razem kultywo-
wać radosny zwyczaj kolędowania. 

Program artystyczny został przygotowany przez 
Klub Kulturalne Zacisze, a całość poprowadził Tade-
usz Lempkowski. 

 

9 października 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy na przebudowę budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiada-
łach wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało Przedsiębior-
stwo Usługowo – Handlowe Janina i Bogusław Lejman Spółka 
jawna. 

Umowę z ramienia Gminy Cegłów podpisali: Wójt Gminy 
Marcin Uchman oraz Skarbnik Milena Dąbrowska, a ze strony 
Wykonawcy – właściciel firmy Pan Bogusław Lejman. 

Zakres prac obejmie przebudowę kuchni, łazienek, sanita-
riatów, wydzielenie miejsca na szatnię. Wymienione zostaną in-
stalacje sanitarne, elektryczne i hydrauliczne. Inwestycja obej-
mować będzie także odnowienie ścian i podłóg wewnątrz bu-

dynku oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy. 
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Cegłów otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 139 802,00zł, przy czym wartość całości zadania 
to 380 000,00 zł, a przewidywany termin zakończenia prac to 31 lipca 2018 r. 
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W niedzielę 29 października 2017 r. tuż przed meczem Ju-
trzenka Cegłów – MKS Małkinia, który ostatecznie z powodu niesprzy-
jających warunków atmosferycznych został odwołany, odbyło się uro-
czyste przekazanie do użytkowania wyposażenia boiska sportowego 
przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Na boisku pojawiła się trybuna 
stała dwurzędowa, kabiny dla zawodników rezerwowych oraz komplet 
piłkochwytów. 

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Marcin Uchman, Pre-
zes Jutrzenki Cegłów Przemysław Kaczorek, trener Sławomir Słodow-
nik, kapitan drużyny seniorów Karol Branicki, zawodnik drużyny z rocz-
nika 2008/2009 Piotr Kopeć, przedstawiciel kibiców Krzysztof Kielak, 
radny Sławomir Kaczmarek oraz przedstawiciel MKS Małkinia. 

Trybuny zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Ce-
głów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alk  oholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie. 

 

Złe warunki pogodowe na naszym terenie dość często wiążą się z przerwami w dostawach energii elek-
trycznej, spowodowanymi awariami sieci. Od lat powodowało to problemy w funkcjonowaniu Urzędu Gminy 
Cegłów oraz Ośrodka Zdrowia w Cegłowie, co było niedogodnością nie tylko dla pracowników obu instytucji, ale 
przede wszystkim dla klientów urzędu oraz pacjentów ośrodka, którzy często nie mogli załatwić spraw z którymi 
przychodzili. 

Aby zaradzić tego typu problemom, dokonano zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego, który jest  
\w stanie oba budynki zasilić w energię elektryczną podczas awarii lub przerw w dostawach energii sieciowej. 

Dostawy i montażu dokonał Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak. Całkowity koszt za-
dania wyniósł – 99 000,00 zł Koszty po połowie pokryto z budżetu gminy oraz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie 

 

Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez miesz-
kańców Huty Kuflewskiej inwestycji, dotyczyła przebu-
dowy drogi w części miejscowości nazywanej potocz-
nie „Sachalinem”. Na miejscu dotychczasowej drogi 
gruntowej, położono nawierzchnię z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej. W znacznym stopniu poprawi to kom-
fort poruszania się po drodze oraz mieszkania w jej po-
bliżu. 

Wykonawcą inwestycji była firma F.H.U. BRUK-
BUD Piotr Skoczek. Całkowita wartość prac wyniosła 
279 524,00 zł, z czego 148 524,00 zł pochodziło z bu-
dżetu gminy, a 131 000,00 zł wyniosło dofinansowanie 

  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec- 
       kiego w Warszawie. 
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4 października br.  odbyło się uroczyste 

otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 2243W 
Posiadały – Cegłów na odcinku ul. Willowej w Ce-
głowie oraz ulic Ogrodowej i Słonecznej. 

Inwestycje zrealizowano ze środków Gminy 
Cegłów, Powiatu Mińskiego, w tym wspólnie 
z Gminą Cegłów, funduszu sołeckiego przekaza-
nego na ten cel przez mieszkańców sołectwa Ce-
głów II oraz dobrowolnych wpłat mieszkańców ulic, 
zrealizowane inwestycje przyczyniły się do poprawy 
bezpieczeństwa i warunków życia nie tylko miesz-
kańców przebudowanych ulic, ale wszystkich ucze-
stników ruchu drogowego. 

Uroczystości poprowadził animator Klubu Kul-
turalne Zacisze Tadeusz Lempkowski, który przywitał zaproszonych gości oraz mieszkańców, po czym przystą-
piono do oficjalnego przecięcia wstęgi. Następnie wspólnie z ks. Dariuszem Cempurą odmówiono krótką modli-
twę, po której głos zabrali Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Andrzej Solonek – Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych, Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów oraz Jan Kaczorek – Przewodniczący Komitetu Moderni-
zacji Ulic Słonecznej i Ogrodowej.  
Wartość inwestycji: 

 Budowa chodnika na ul. Willowej – 386 749,78 zł, inwestycja realizowana wspólnie przez Powiat Miński 
i Gminę Cegłów, współfinansowana 50/50; 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2243W Posiadały – Cegłów na odcinku ul. Willowej 
w Cegłowie – 317 896,58 zł, środki Powiatu Mińskiego; 

 Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej – 545 897,70 zł, z czego 24 438,90 zł to środki pochodzące  
     z funduszu sołeckiego oraz 6 100,00 zł to dobrowolne wpłaty mieszkańców ulic. 

   

Ostatnio w naszej gminie pojawił się trend na modernizację obiektów 
sakralnych i kultu religijnego. Wszystko dzieje się z inicjatyw samych miesz-
kańców poszczególnych miejscowości, co zasługuje na uznanie. 

W listopadzie br. odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanej 
kapliczki w Mieni z 1809 r. W modernizację włączyło się wielu sponsorów, 
m. in.: p. Tomasz Ławecki – Radny Gminy Cegłów, p. Krzysztof Smuniewski 
KIPS - Firma Handlowo – Usługowa, p. Bogusław Lejman Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Handlowe „LUX”, p. Sławomir Kosiński Majsterpol, p. Dorota 
i Jacek Wrzosek Firma Probud, p. Eugeniusz Pernach, p. Andrzej Rżysko 
oraz mieszkańcy. 
Dużo serca i czasu w realizację zadania włożyli także strażacy z OSP Mie-
nia. 

Całość prac koordynowała sołtys wsi Emilia Wąsowska, przy wspar-
ciu Rady Sołeckiej, która przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na ten cel. 
W uroczystości poświęcenia uczestniczył Marcin Uchman Wójt Gminy Ce-
głów, ksiądz Dariusz Cempura, Kapłan Grzegorz Dróżdż, sponsorzy, przed-
stawiciele samorządu gminy oraz mieszkańcy wsi. 
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17 października 2017 r., 
obchodziliśmy gminny 
Dzień Edukacji Narodo-
wej. W tym roku uroczy-
stość odbyła się w Wio-
sce Kulinarnej w Pocier-
niu, której sala zapełniła 
się nauczycielami i pra-
cownikami placówek 

oświatowych z terenu ca-
łej naszej gminy. Nie zabra-

kło także emerytowanych pracowników szkół, a także księży 
z gminnych parafii. Życzenia i podziękowania w imieniu Samo-
rządu Gminy przekazali Wójt Gminy Marcin Uchman 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janicki i Wice-
przewodniczący Rady Mirosław Walas. Wójt wręczył również 
nagrody pieniężne dla dyrektorów szkół oraz wybranych nau-
czycieli za ich całoroczny trud i zaangażowanie dla dobra swo-
jej placówki.  Natomiast wszystkim pracownikom oświaty złożył 
serdeczne podziękowania za ich pracę, poświęcenie i trud wło-
żony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Dyrektorzy 
szkół również dziękowali swoim nauczycielom i życzyli wiele 
satysfakcji z pracy zawodowej oraz dalszych sukcesów i osią-
gnięć. Jednym z punktów uroczystości był humorystyczny wy-
stęp nauczycieli z Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Spotkanie 
tradycyjnie zakończyło się poczęstunkiem. 

 

20 października 2017 r. w Siedlcach odbyła się XIX edycja 
Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.  Już od kilku lat w program 
festiwalu włącza się Zespół Szkolny w Cegłowie wychodząc z 
atrakcyjną ofertą warsztatów dla uczestników festiwalu. W tym 
roku uczniowie i nauczyciele poprowadzili następujące warsztaty: 

 WF po japońsku – zabawy z kendamą. Warsztaty popro-
wadziła p. Mariola Olejnik ze wsparciem ucznia klasy  
6 Kacpra Choromańskiego 

 Zabawy z chemią – zrób sobie piłeczkę kauczukową. 
Warsztaty prowadziła p. Kamila Orłowska ze wsparciem 
uczennic z gimnazjum: Kingi Kowalczyk, Klaudii Kowal-
czyk, Katarzyny Kowalczyk, Katarzyny Parobczy, Alek-
sandry Sujak, Wiktorii Kaski, 

 Liczymy po japońsku – warsztaty liczenia na sorobanie. 
Zajęcia poprowadziła p. Magdalena Sujak, 

 Programowanie robotów. Warsztaty poprowadzili ucz-
niowie: Jakub Staniszewski, Monika Bogusz, Kamila Pa-
tocka oraz absolwenci: Maciej Grudzień i Filip Kosmalla 
pod kierunkiem p. Karola Sieńkowskiego. 

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Miejsca na zajęcia zostały zarezerwowane już pierwszego dnia zapisów. 

 

 W ostatnią sobotę listopada w Jaktoro-
wie k. Grodziska Mazowieckiego na wspól-
nych zajęciach z piłki ręcznej „Szczypior-
niak z Rodzinką – 3” spotkało się 6 szkół  
z Województwa Mazowieckiego. 

Młode „szczypiornistki” przyjechały z: 
Radzymina, Zielonki, Regimina, Jakto-
rowa, Warszawy i Cegłowa. Każdy zespól 
liczył po 20 zawodniczek z klas I-IV. Naj-
młodsze dziewczynki z klas I-III brały 
udział w sztafetach sprawnościowych  
z elementami piłki ręcznej, a klasy IV grały 
poważne mecze – zgodnie z przepisami  
i z pełną obsadą sędziowską. 

    W przerwach pomiędzy rozgrywkami 
sportowymi dzieci brały udział w zajęciach 
plastycznych zorganizowanych przez ro-
dziców z Jaktorowa. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymali pamiątkowe medale, 
dyplomy i upominki rzeczowe. 

Całodniowy wyjazd choć męczący – był 
bardzo udany . 
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Godzina 18.00, piątkowy wieczór 24 listopada 
2017 roku pozostanie na długo w  sercach i umysłach 
mieszkańców Cegłowa, a to za sprawą  spotkania po-
etycko-muzycznego w wykonaniu uczniów i wspiera-
jących ich nauczycieli z Zespołu Szkolnego w Cegło-
wie. 

Przesłaniem tego  listopadowego wieczoru było 
motto zaczerpnięte z wiersza ks. Jana Twardow-
skiego ,,Spieszmy się kochać ludzi…” .  

Montaż słowno-muzyczny poświęcony był tema-
tyce przemijania i dał sposobność, aby w pośpiechu 
codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą 
życia i śmierci, nad sensem istnienia oraz nad samym 
sobą. 

W klimat wieczoru wprowadzili nas uczniowie 
klasy 1a Szkoły Podstawowej, tańcząc jesiennego 
walczyka, którzy świetnie poradzili sobie z debiutem 
na scenie. Piękne refleksje o  tym co dobre i piękne, 
że żyje się nie tylko dla siebie, ale i dla innych odkry-
wali w poetyckich strofach uczniowie z klasy: 7a oraz 
gimnazjaliści z klas: 2a i 2b. Scenki teatralne uzmysło-
wiły, że lekarstwem na wszelkie zło świata była i jest 
miłość – czarodziejski klucz, który otwiera zziębnięte 
serca, pozwala człowiekowi w pełni przeżywać jego 
człowieczeństwo. Liryczne podkłady muzyczne, re-
fleksyjne piosenki dopełniły całości nastrojowego wi-
dowiska.  

Przepiękna dekoracja w jesiennych barwach, ka-
wiarniany klimat i  uderzające w serca słowa wierszy i 
piosenek – to wszystko uświadomiło nam, że należy 
szanować życie, cieszyć się nim i „kochać ludzi, bo tak 
szybko odchodzą”.   

Drużyna ze szkoły podstawowej zwyciężyła w fi-
nale powiatowych rozgrywek piłki ręcznej w dniu 
21 listopada 2017r.  a to oznacza, że Szkoła Pod-
stawowa w Cegłowie została Mistrzem Powiatu 
Mińskiego w piłce ręcznej dziewcząt na rok 
szkolny 2017/18! 

Mecze finałowe rozgrywane były na gościnnej hali 
sportowej w Siennicy. Do ostatniego etapu rozgry-
wek powiatowych dotarły reprezentacje następu-
jących szkół: SP 4 z Mińska Mazowieckiego, SP 
 z Kałuszyna, SP z Siennicy i SP z Cegłowa. 
Po bardzo emocjonujących meczach – dosłownie 
„rzutem na taśmę” zwyciężył zespół z Cegłowa. 

Złote medalistki: Magda Sankowska, Sandra 
Langiewicz, Wiktoria Osińska, Natalka Miste-
wicz, Wiktoria Sadoch, Zuzia Wąsowska, Maja 
Bankiewicz, Julka Kieliszczyk, Amelka Miste-
wicz, Gabrysia Branicka, Patti Cyran, Marta 
Korzeń, Beatka Wójcik, Gabrysia Kuźma. 

Gośćmi specjalnymi na finałowych rozrywkach 
byli : p. Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman, 
pani Dyrektor ZS w Cegłowie – Emilia Kowal-
czyk – Rumak , oraz pani Dyrektor SP w Sien-
nicy – Elżbieta Goździk. 

Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe me-
dale i puchary z rąk Wójta Gminy Cegłów oraz dy-
rektorów szkół. 

Kolejne rozgrywki, już na szczeblu regionu sie-
dleckiego. 
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Urząd Gminy w Cegłowie   
ul. Kościuszki 4,  
tel. 25 759 59 48 
email: urzad@ceglow.pl 
www.ceglow.pl 
godziny pracy:   
pn.                    8.00 – 18.00 
wt. – czw.         8.00 – 16.00 
pt.                     8.00 – 14.00 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Cegłowie 
ul. Piłsudskiego 22 
tel. 22 757 01 81 
e-mail: gbp@bibliotekaceglow.pl 
www.bibliotekaceglow.pl 
godz. otwarcia:   
pn. – pt.  11.00 – 19.00 
sob.          8.00 – 15.00 

Ośrodek Zdrowia w Cegłowie 
Plac A. Jagiellonki 17,   
tel. 25 757 01 22 
e-mail: przychodnia@spzoz-
ceglow.pl www.spzozceglow.ky-
los.pl 
godz. otwarcia:   
pn. – pt.   8.00 – 18.00

 

 
BEZPŁATNY KWARTALNIK GMINY CEGŁÓW 
REDAKCJA: 
Urząd Gminy Cegłów  
Gminna Biblioteka Publiczna  w Cegłowie  
 
 
Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany treści, artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy  - zabronione.                    

 

 

 

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z: 
Klubem Kulturalne Zacisze 

Zespołem Szkolnym w Cegłowie 
Publiczną Szkołą Podstawową w Wiciejowie 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cegłowie 

 

Nakład: 
1000 egz. 


