
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Kierownik GOPS w Cegłowie informuje, że wnio-
ski papierowe na „Dobry Start”  można składać 
od 1 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Cegłowie ul. Kościuszki 4 w godz.: 

Pon.            8.00 – 18.00 
Wt.              8.00 – 16.00 
Śr.               8.00 – 18.00 
Czw.            8.00 – 16.00 

          Pt.               8.00 – 14.00 
 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia  

i otuchy  dla Beaty Mroczek  

z powodu śmierci Mamy 

-wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Cegłów 

                         - Wójt Gminy Cegłów 

                               z pracownikami 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy  

w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili  

z nami smutek i żal,  

okazali wiele serca i życzliwości oraz  

uczestniczyli w pogrzebie  

śp. Tadeusza Karbowieckiego 

                             - żona z synami i rodziną 

Wyrażamy głęboki smutek i składamy kondolencje 

 rodzinie z powodu śmierci  

Pana Tadeusza Karbowieckiego  

- społecznika, wieloletniego współpracownika  

Urzędu Gminy Cegłów 

                        - Wójt Gminy Cegłów 

                             z pracownikami 

 



W dniach 17 maja 2018 r. i 15 czerwca 2018 r. 
Radni obradowali na zwyczajnych Sesjach Rady 
Gminy.  

Na L sesji Rady Gminy, która odbyła się w maju 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji 
Programu Współpracy Gminy Cegłów z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za rok 2017. Kolejną istotną informa-
cję dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej 
Radnym przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cegłowie.  

Najistotniejszym punktem czerwcowej sesji było 
udzielenie Wójtowi Gminy Cegłów Marcinowi Uchma-
nowi  absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. 
Komisja Rewizyjna jak również Regionalna Izba Obra-
chunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonanie bu-
dżetu przez Wójta. Radni Rady Gminy Cegłów jedno-
głośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Cegłów. 
Wójt Marcin Uchman w swoim wystąpieniu podkreślił, 
że realizacja  wszystkich zadań i osiągnięcie zamie-
rzonych celów była możliwa dzięki bardzo dobrej 
współpracy z wszystkimi instytucjami, Radą Gminy  
i sołtysami a przede wszystkim dzięki pracy urzędni-
ków i osób pracujących w jednostkach podległych gmi-
nie. 

Przed przyjęciem projektu uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Cegłów absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2017 r. Wójt Gminy przed-
stawił obszerne sprawozdanie z działalności Wójta 
Gminy Cegłów za rok 2017.  

W czerwcowej sesji uczestniczył także Komen-
dant Komisariatu Policji w Mrozach Leszek Murawski 

oraz  dzielnicowy Mariusz Korporowicz, który przed-
stawił Informację Komendanta Policji w Mrozach o sta-
nie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie 
Cegłów. Natomiast Prezes Zarządu Gminnego OSP 
Przemysław Dębowski przedstawił ,,Informację  
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożaro-
wej w gminie Cegłów”. 
Na Sesjach  Radni Gminy  przyjęli m. in. uchwały: 

 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Gminy Cegłów wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r., 

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 
2018-2020, 

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spół-
kom wodnym działającym na terenie Gminy Ce-
głów z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowa-
nia w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania,  

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu Gminy Cegłów na dofinansowanie do bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Cegłów,  

 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cegłów  
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  
2017 r.,  

 w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej poło-
żonej w miejscowości Cegłów 

 w sprawie nadania nazwy ulicy Zacisze położo-
nej w miejscowości Cegłów, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości zabudowanej położonej 
na terenie Gminy Cegłów 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Cegłów nieruchomości stanowiących 
własność osób prywatnych, 

 w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia 
miesięcznego dla Wójta Gminy Cegłów. 

 3 
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W czerwcu firma Blue Line Engineering S.A. jako główny wykonawca przystąpiła do prac ziemnych zwią-
zanych z budową sieci gazowej w miejscowości Cegłów w ramach zadania „Sieć gazowa rozdzielcza średniego 
ciśnienia w gminie Cegłów – etap II w miejscowości Cegłów, gm. Cegłów, pow. miński, województwo mazowiec-
kie”. Prace ziemne przy sieci gazowej realizowane są na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 386/18  
z dnia 7 maja 2018 r. wydanej przez Starostę Mińskiego.   

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu trasy bu-
dowy sieci gazowej, harmonogramu realizacji, możliwo-
ści przyłączenia się do sieci gazowej można uzyskać  
w punkcie informacyjnym w Mrozach przy ul. Licealnej 5, 
który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:30 do 16:30. Dyżurujący w nim specjalista firmy Ra-
fał Kulik (tel. 608 565 946, e-mail r.kulik@bluegaz.pl) 
służy informacją i radą w zakresie trwających prac, zalet 
płynących z ogrzewania gazem ziemnym, kosztów oraz 
warunków współpracy. 

 

4 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Cegłowie, odbyła się debata spo-
łeczna z cyklu prowadzonych od lat spotkań policji 
ze społeczeństwem. Jak zwykle poruszono tematy 
ważne dla lokalnej społeczności, dotyczące głównie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W debacie 
uczestniczyli radni, sołtysi oraz mieszkańcy Ce-
głowa. 

Z ramienia mińskiej policji na debatę przybyli 
Komendant Powiatowy młodszy inspektor Sławomir 
Rogowski wraz z I Zastępcą młodszym inspektorem 
Sebastianem Ciastoniem. Komisariat Policji w Mro-
zach reprezentował zastępca komendanta nadkomi-
sarz Tomasz Pluchrat. Obecny był także dzielnicowy 
gminy Cegłów młodszy aspirant Mariusz Korporo-
wicz oraz Pani Aneta Lenarczyk pracownik sekreta-
riatu mroziańskiego komisariatu.  

Na zaproszenie wzięcia udziału w debacie, 
pozytywnie odpowiedzieli radni, sołtysi oraz miesz-
kańcy Cegłowa. 

Debata miała na celu włączenie obywateli  
w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzają-
cych do wzrostu poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców w środowisku lokalnym. 

Zebrani mogli zapoznać się z zasadami użyt-
kowania narzędzia sygnalizowania zagrożeń jakim 
jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
przedstawiono i omówiono aplikację Moja Ko-
menda, zaprezentowano również osiągnięcia funk-
cjonariuszy na tle garnizonu warszawskiego.  

Podczas debaty mieszkańcy zadawali wiele 
pytań. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, głównie przekraczanie prędko-
ści oraz korzystanie ze ścieżek rowerowych. Uczest-
nicy debaty wnioskowali o zwiększenie liczby patroli 
w miejscach, gdzie młodzież spotyka się i spożywa 
alkohol lub niszczy infrastrukturę publiczną. 

Każdy sygnalizujący problem, nie pozostał 
bez odpowiedzi. Komendant Rogowski wspólnie  
z komendantem Ciastoniem szukali rozwiązań i in-
formowali mieszkańców o możliwościach rozwiązy-
wania zgłaszanych zagrożeń. 
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Nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na te-
renie gminy Cegłów 

Wójt Gminy Cegłów informuje, że decyzją 
WA.RET.070.1.405.6.2018 z 25.04.2018 r. Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie zatwierdzona została taryfa dotycząca zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy Cegłów na okres 3 lat z 
terminem obowiązywania od dnia 26 maja 2018 
roku. 

W związku z powyższym w okresie od 26 maja 
2018 do 25 maja 2019 roku będą obowiązywały na-
stępujące stawki cen opłat za wodę i ścieki w dwóch 
wyodrębnionych grupach odbiorców: 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
1. Gospodarstwa domowe  2,37 zł/m3 
2. Podmioty gospodarcze   2,69 zł/m3 
Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek 
VAT (8%).  

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania  
ścieków 
1. Gospodarstwa domowe   5,74 zł/m3 
2. Podmioty gospodarcze   7,62 zł/m3 
Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek 
VAT (8%). 

Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzyma-
nie w gotowości urządzeń wodociągowych  i kanaliza-
cyjnych wynosi 1,50 zł. netto + 8 % VAT. 

 

 

Urząd Gminy w Cegłowie przypomina, iż po zakończeniu prac polowych 
każdy posiadacz opakowań pozostałych po wykonanych opryskach chemicznych 
będzie mógł pozbyć się powstałego odpadu. W tym celu DO POŁOWY  PAŹ-
DZIERNIKA 2018, podobnie jak w ubiegłym roku zostanie przeprowadzona 
zbiórka.  

Warunkiem przekazania odpadów będzie opróżnienie opakowania oraz jego trzykrotne wypłukanie.  

Szczegóły akcji będą podane na stronie www.ceglow.pl oraz tablicach sołeckich poszczególnych miejsco-
wości.  Dodatkowo odpady będą mogły być przekazywane na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Dobrzyckiego 37 w Cegłowie. Przekazanie opakowań będzie potwierdzone Kartą zwrotu 
odpadu honorowaną podczas kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Cegłowie od 1 kwietnia  
2017 r. realizowany jest program ,,Profilaktyka 
raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych 
przez zakażenie wirusem HPV dla Gminy Cegłów 
na lata 2017 – 2019”. Bezpłatne szczepienie 
obejmuje dzieci w 11 roku życia.  

Osoby chętne do zaszczepienia poza pro-
gramem profilaktycznym szczepione są odpłatnie 
– warunkiem szczepienia jest zakup szczepionki, 
której jedna dawka kosztuje 151 zł. Dla dzieci 
w wieku od 9 roku życia do 13 roku życia przewi-
dziane są dwie dawki (koszt 302 zł), zaś powyżej 
13 roku życia konieczne są 3 dawki (koszt 453 
zł). 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacyjne badanie lekarskie oraz wy-
konanie szczepienia są bezpłatne. 

Szczegółowych informacji udzielają Gra-
żyna Murawska i Anna Świątek pod nr tel. 25 757 
01 22 lub 509 567 571. 
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W związku z planowaną budową dwutorowej linii 
400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych na-
pięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami 
(pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stani-
sławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrza-
nów) na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A., reprezentowanych przez pełnomocnika – Marcina 
Stoltmana, zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Orga-
nem prowadzącym postepowanie był Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W ramach prowadzonego postępowania do Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko Gmina Cegłów zgłosiła szereg uwag, których treść dostępna jest na www.ce-
glow.info.pl. W dniu 14  czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją 
WOOŚ-II.4202.1.2017.MPR.28 określił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanej inwestycji. 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych  niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.  W dniu 25 czerwca br. od niniej-
szej decyzji Gmina Cegłów złożyła odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

Równolegle do prowadzonego postępowania dla planowanej inwestycji, na wniosek inwestora reprezen-
towanego przez Pana Sebastiana Grzegorczyka, Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich. Wójt Gminy Cegłów pismem z dnia 13 kwietnia br. zgłaszając zastrzeże-
nia do planowanych prac, odmówił wydania opinii dla projektu decyzji zatwierdzającej  projekt robót geologiczno-
inżynierskich. W dniu 18 maja 2018 r. decyzją Nr 118/18/PE.I znak PE-I.744.9.2018.ES zatwierdził „Projekt robót 
geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy linii 400 kV wraz ze 
zmianą układu sieci NN pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Ko-
zienice – Siedlce Ujrzanów”. 

 

 

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrze-
jowa, Pani prezes Agnieszki Lechowicz oraz całego zespołu za nieocenioną pomoc  
w walce z bezdomnością zwierząt. W dniu 15 kwietnia 2018 r. w Cegłowie w ramach 
akcji „Nadjeżdża sterylkobus – mobilna sterylizacja psów i kotów” została przeprowa-
dzona akcja bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli. 
Wszystkie zwierzęta do czasu wybudzenia znajdowały się pod czujną opieką weterynaryjną a przed wydaniem 
właścicielom  otrzymały niezbędne leki i zalecenia pooperacyjne. Łącznie zabiegom zostało poddane 40 czwo-
ronogów.   

Pozostali właściciele psów i kotów zainteresowanych przeprowadzeniem zabiegów u swoich pupili mogą 
skorzystać z dofinansowania zabiegów. Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt w 2018 r. wnioski w tej sprawie mogą składać jedynie mieszkańcy gminy Ce-
głów. Więcej informacji w tej sprawie oraz formularz wniosku do pobrania dostępne są na stronie internetowej 
www.ceglow.pl w zakładce Gospodarka komunalna w tytule Opieka nad zwierzętami. Zadanie będzie realizo-
wane do wyczerpania środków. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.  
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Gmina Cegłów od lat stanowi atrakcyjne miej-
sce wycieczek rowerowych i pieszych dla polskich  
i zagranicznych turystów. Cegłowskie krajobrazy  
i dziewicza przyroda sprzyjają letnim wypadom  
w gronie rodzinnym i ze znajomymi. Znajduje się tu 
wiele miejsc pamięci i obiektów szczególnie warto-

ściowych historycznie. Kilka spośród nich znajduje 
się w samym Cegłowie.   

Najstarszym jest kościół rzymskokatolicki  
w Cegłowie. Najcenniejszym, unikatowym w skali 
kraju, zabytkiem znajdującym się w kościele jest póź-
nogotycki ołtarz dłuta Lazarusa, ucznia Wita Stwo-
sza, pochodzący z 1510 r. Jest to tryptyk, zwany „Oł-
tarzem czterech dziewic”, składający się z części 
głównej z Madonną po środku oraz figurami św. Sta-
nisława i św. Jana Chrzciciela. Ponadto w wyposa-
żeniu kościoła znajduje się wiele elementów pocho-
dzących 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 ko-
ścioła w Cegłowie. 

Ważnym elementem miejscowej architektury 
jest także murowany, z wyniosłą czterokondygna-
cyjną wieżą, stanowiącą najwyższy punkt w okolicy 
kościół parafii mariawickiej. Pobudowany w 1906 r.  
w stylu neogotyckim, częściowo spalony i odbudo-
wany w pod koniec lat 60. XX w. Cegłowska parafia 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów jest jedną  
z większych parafii tego wyznania na Mazowszu.   

Innym ciekawym miejscem znajdującym się 
na cegłowskim rynku jest budynek sierocińca z cha-
rakterystyczną płaskorzeźbą pelikana karmiącego 
młode. Pobudowany w latach 20. XX w. z inicjatywy 
proboszcza parafii katolickiej ks. Katuszewskiego, 
był schronieniem dla sierot wojennych. Potem Cari-
tas prowadziła tu dom dziecka i szpital dla dzieci upo-
śledzonych. 

W centralnej części dawnego cegłowskiego 
rynku umiejscowiony jest pomnik niepodległości. 
Upamiętnia X rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Ma kształt trójbocznego obelisku zwień-
czonego kulą, na której stoi orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami. Ciekawostką jest fakt, że jako jeden  
z nielicznych pomników II RP przetrwał w niezmie-
nionej formie przez okres PRL: orzeł nigdy nie stracił 
swojej korony. 

Okoliczne miejscowości również posiadają 
swoje perełki, które warto zobaczyć. Należą do nich 
m.in. kościoły parafialne w Kiczkach i Piasecznie, 
młyn motorowy w Kiczkach, Pałac Księżnej Anny Ma-
zowieckiej w Mieni – obecnie najstarszy w komplek-
sie budynków należących do Domu Pomocy Spo-
łecznej św. Józefa. 
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Duża atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna 
lasów mieńskich, w tym Jedliny -  jednego z najstar-
szych rezerwatów przyrody na Mazowszu sprawiła, 
że we współpracy z sąsiednimi gminami, utworzono 
tu wiele kilometrów szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych, stwarzających możliwość aktywnego 
wypoczynku i obcowania z nieskalaną przyrodą.  

W Gminie Cegłów dużą wagę przywiązuje się 
do promowania tradycji i kultury ludowej. W tym celu 
organizowane są tradycyjne Dożynki Gminne oraz 
od 12 lat Festyn Regionalny Sójka Mazowiecka. Do-
żynki są imprezą bardziej lokalną, podczas której 
następuje przegląd dorobku lokalnych artystów  
i wytwórców ludowych. Sójka Mazowiecka ma szer-
szy zasięg – na festynie można posłuchać i obej-
rzeć występy wykonawców ludowych z całego Ma-
zowsza, a oprócz nich zapraszane są najbardziej 
topowe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Obu 
imprezom towarzyszą stoiska z rękodziełem i lokal-
nymi wyrobami kulinarnymi. 

Dla bardziej dociekliwych eksploratorów Ma-
zowsza, warta do odwiedzenia jest Wioska Kulinarna 

w Podcierniu. Oferta tego miejsca jest niezwykle sze-
roka, ale jego sztandarową działalnością są pokazy  
i kursy kulinarne w wykonaniu członkiń Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Podcierniu.  

Zapraszamy zatem wszystkich miłośników 
natury, historii oraz entuzjastów mazowieckiej 
kuchni! 

 

Szukamy domu dla dwóch młodych suczek. Pierwsza z nich to ruda, gładkowłosa suńka, wielkości do 
połowy łydki poszukuje swojego domu. Sunieczka  ma lęk w oczach i bardzo 
tęskni za domem. Została znaleziona na początku lipca w miejscowości Rudnik.  

Druga to TEQUILLA-  młoda sunia, ma ok. 2 lat podpalana, przypomina-
jąca rasę długowłosego owczarka niemieckiego. Jest wesoła . Tęskni za towa-
rzystwem człowieka i z pewnością odnajdzie się w domu z dziećmi. Została zna-
leziona na początku kwietnia w miejscowości Piaseczno.  
 

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod nr tel.  
25 759-59-32. Obie suczki  zostały przebadane, odrobaczone i zaszczepione 
przeciw wściekliźnie.  

Przed wydaniem do adopcji suczki są sterylizowane.  
 

 

Olbrzymie podziękowania 
i wyrazy uznania kierujemy dla 71 
Gromady Zuchowej „Polar-
nicy” z Cegłowa za zorganizo- 

 wanie zbiórki i podarowanie dla bezdomnych czworono-
gów z terenu gminy Cegłów suchej karmy oraz puszek. 
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Jednym z najbardziej wyczekiwanych wyda-
rzeń tego roku, było otwarcie rozbudowanej Gmin-
nej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. 
Stało się to 29 kwietnia br. Uroczystość stała się 
okazją do podsumowania działań związanych z za-
kończeniem realizacji zadania rozbudowy biblioteki, 
które zostało dofinansowane ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 
1.823.088,00 zł, a cała wartość zadania wyniosła 
1.931.793,32 zł.   

Głównym punktem imprezy było uroczyste 
otwarcie i poświęcenie rozbudowanego budynku, 
które zostało dokonane m.in. przez przedstawiciela 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Szefa 
Gabinetu Politycznego MKiDN - Michała Górasa, 
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Ja-
ninę Ewę Orzełowską, Wójta Gminy Cegłów – Mar-
cina Uchmana, Ks. Dariusza Cempurę, Kapłana 
Grzegorza Dróżdża oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Cegłów – Krzysztofa Janickiego. Następnie 
wewnątrz rozbudowanej części biblioteki została od-
słonięta przez synów bibliotekarki tablica pamiąt-
kowa śp. Danuty Grzegorczyk, po którym na scenie 
plenerowej głos zabrali gospodarze imprezy oraz 
przybyli goście. 

Równocześnie, wspaniale zagospodarowany 
teren biblioteki gościł uczestników Pikniku Ekolo-
gicznego - Dnia Ziemi, w ramach, którego nie brako-
wało atrakcji. Liczne stoiska, konkurs ekologiczny, 
zbiórka elektrośmieci, wesołe miasteczko dla naj-
młodszych, warsztaty plastyczne, ceramiki, gry i za-
bawy dla dzieci zorganizowane przez Klub Kultu-
ralne Zacisze oraz Zespół Szkolny w Cegłowie za-
pewniały iście rodzinną, piknikową atmosferę. Sym-

bolicznym otwarciem pikniku był start III Cegłow-
skiego Marszu Nordic Walking koordynowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie,  
w którym udział wzięło blisko 40 uczestników. Rów-
nocześnie na scenie trwały występy taneczne i wo-
kalne dzieci i młodzieży z Klubu Kulturalne Zacisze 
i Zespołu Szkolnego w Cegłowie, odbyła się zumba 
na świeżym powietrzu oraz konkurs ekologiczny.  

Kulturze w Cegłowie nie straszna była pogoda 
więc natychmiast po rozpętaniu się burzy, dalsza 
część imprezy została przeniesiona do nowo otwar-
tego obiektu.  

II set uroczystości rozpoczął koncert pt. 
,,Świat Muzyką Malowany”, w którym wystąpili 
uczestnicy Vocal Studio Anny Osmakowicz z Klubu 
Kulturalne Zacisze oraz Piotr Miller i Oleksandra 
Zhuravel. W dalszej części programu w recitalu wy-
stąpiła Anna Cegiełka. Wisienką na torcie imprezy 
był akustyczny koncert Tadeusza Woźniaka, na któ-
rym sala zapełniła się w całości.   
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29 maja br. w Klubie Kulturalne Zaci-
sze odbyło się cykliczne spotkanie ,,Dzień 
Matki Wsi”. Jego uczestniczkami były przede 
wszystkim członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Cegłów, a organizato-
rem Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman.   

Uroczystość poprowadził Tadeusz 
Lempkowski – p.o. Dyrektora Gminnej Biblio-
teki Publicznej - Kulturoteki w Cegłowie. Spo-
tkanie rozpoczęło się uroczystym wystąpie-
niem Wójta Gminy Cegłów, który powitał 
wszystkie Panie oraz złożył życzenia z okazji 
Dnia Matki. 

Miłą niespodzianką dla wszystkich zebranych były występy artystyczne dzieci z Małego Przedszkola  
w Podcierniu oraz występ wokalny Anny Cegiełki.  

Na zakończenie wszystkie Panie otrzymały symboliczną różę oraz drobne upominki. Spotkanie odbywało 
się w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.  

W tym roku już po raz XVI przyznano Nagrody 
Powiatu Mińskiego ,,Laura”. Uroczysta gala wręcze-
nia nagród odbyła się 21 czerwca br. w auli Zespołu 
Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Ma-
zowieckim. 

Uroczystość poprowadziła zastępca naczel-
nika Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powia-
towego w Mińsku Mazowieckim – Urszula Soroka, 
zaś nagrody przekazali Zastępca Starosty Powiatu 
Mińskiego – Krzysztof Płochocki oraz Przewodni-
cząca Rady Powiatu Mińskiego – Anna Czyżewska. 

Aż trzy statuetki trafiły do podmiotów nomino-
wanych przez Wójta Gminy Cegłów, Marcina Uch-
mana. Uhonorowani zostali: Anna Tarczyńska 
“Cegiełka” w kategorii kultura i sztuka, Aleksandra 
Wąsak w kategorii sport, firma Majster – Pol 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa w kategorii rozwój przedsię-
biorczości. Nagrodę w imieniu ostatniego laureata 
odebrał wnioskodawca – Wójt Gminy Cegłów. 

Zwycięzcy w pozostałych kategoriach to: Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, 
Borki w kategorii nauka i oświata, Polowy Klub Ho-
norowych Dawców Krwi PCK “Orle Gniazdo” – 

Sulejówek w kategorii działalność społeczna na 
rzecz wspólnoty powiatowej, Włodzimierz Barsz-
czewski w kategorii rolnictwo i ochrona środowiska. 

Wśród nominowanych z Gminy Cegłów zna-
leźli się również: Grupa Parafialna Miłosierdzie oraz 
Pan Marek Ciechański w kategorii rolnictwo  
i ochrona środowiska 

Jak podkreślała w swoim wystąpieniu Anna 
Czyżewska – przewodnicząca kapituły konkursowej 
-  w tym plebiscycie wyróżnia się ludzi, którzy po-
przez swoje działania, pomysły i podejmowane ini-
cjatywy sprawiają, że nasze otoczenie zmienia się 
na lepsze. 

Cieszy, że tak dużo z nich podejmowanych 
jest w Gminie Cegłów



3 czerwca br. w Kiczkach odbyła się uroczystość 
z okazji 80-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w  Kiczkach 
połączona z Powiatowym Świętem Ludowym. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele 
parafialnym pw. św. Anny w Kiczkach w intencji Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kiczek oraz Ruchu Ludowego. 
We mszy udział brały poczty sztandarowe PSL z te-
renu powiatu mińskiego oraz OSP z terenu gminy Ce-
głów. Po ceremonii kościelnej nastąpił uroczysty prze-
marsz na teren Domu Ludowego w Kiczkach, gdzie 
odbyła się część oficjalna oraz artystyczna. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Daniel Mi-
lewski – Poseł na Sejm RP, Marcin Uchman – Wójt 
Gminy Cegłów, Mariusz Kozera – Zastępca Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Wojciech 
Juszczak – Radny Powiatu Mińskiego, ks. Sławomir 
Safader – proboszcz parafii św. Anny w Kiczkach, 
Krzysztof Janicki – Przewodniczący Rady Gminy, Jan 
Kaczorek – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Cegło-
wie, Prezesi Zarządów Gminnych PSL z terenu po-
wiatu mińskiego, członkowie PSL, koła gospodyń wiej-
skich z terenu gminy Cegłów, radni, sołtysi oraz oczy-
wiście mieszkańcy. 

Z okazji Święta Ludowego nastąpiło wręczenie 
odznaczeń.  Medal Za Zasługi dla Ruchu Ludowego 
im. Wincentego Witosa otrzymała Henryka Sęktas – 
Zastępca Burmistrza Kałuszyna. Odznaczenie Złota 
Koniczynka w tym roku trafiła w ręce: Andrzeja Abra-
mowskiego z Kałuszyna, Jana Gałązki z Małej Wsi 
oraz Jana Mistewicza z Piaseczna. 

Ale uroczystości w Kiczkach to nie tylko ob-
chody Powiatowego Święta Ludowego, ale również 
ważne wydarzenie związane z jubileuszem 80-lecia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kiczkach.  Panie z KGW 

zostały obdarowane licznymi podziękowaniami i od-
znaczeniami. Mariusz Kozera reprezentujący Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, 
wręczył Paniom z Koła medal pamiątkowy ProMazovia 
– oznaczenie Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego, które jest wyróżnieniem nadawanym podmio-
tom, które całokształtem działalności zawodowej, spo-
łecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań przy-
czyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub spo-
łecznego rozwoju Mazowsza. 

W imieniu Starosty Mińskiego Jana Antoniego 
Tarczyńskiego, Wojciech Juszczak – Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska Rady Powiatu 
Mińskiego wręczył pamiątkowe podziękowania za trud 
i zaangażowanie społeczne w działalność Koła. Po-
dziękowania, gratulacje, kwiaty oraz fartuchy dla Pań 
z KGW Kiczki z okazji jubileuszu 80-lecia działalności 
KGW Kiczki przekazał Wójt Gminy Cegłów – Marcin 
Uchaman wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ce-
głów – Krzysztofem Janickim reprezentujących samo-
rząd gminny. Podziękowania i gratulacje KGW w Kicz-
kach przekazał również Poseł na Sejm RP Daniel Mi-
lewski.  

Po części oficjalnej odbyła się część arty-
styczna, która rozpoczęła się od występu KGW Pod-
cierniaki, po nim wystąpiły jubilatki z KGW Kiczki 
oraz cegłowska Zorza. Nie zbrakło również występu 
dzieci ze szkoły w Piasecznie, po czym rozegrano 
mecz piłki nożnej Kiczki – PSL z Powiatu Mińskiego, 
który rzutami karnymi wygrali reprezentanci Kiczek. 

Po występach przyszedł czas na jubileuszowe 
torty, których skosztować mogli wszyscy przybyli 
do Kiczek goście. Następnie na scenie wystąpił zespół 
Weterani Big Beatu, który to zachęcał do pozostania 
i kontynuowania wspólnej zabawy. 
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W tym roku Mienia stała się areną potyczek 
sprawnościowych Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy Cegłów. 10 czerwca strażacy ścigali 
się w trzech konkurencjach – sztafecie pożarniczej  
7 x 50 m z przeszkodami, ćwiczeniach bojowych  
i musztrze. 

W zawodach wzięło udział 12 drużyn w tym  
7 męskich (OSP Pełczanka, OSP Kiczki, OSP Sku-
pie, OSP Podciernie, OSP Cegłów, OSP Mienia  
i OSP Posiadały), 2 żeńskie (OSP Skupie i OSP Ce-
głów), oraz poza regulaminem w zawodach wzięły 
udział 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: MDP 
Kiczki, MDP Skupie i MDP Podciernie. Otwarcia za-
wodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP w Cegłowie Przemysław Dębowski oraz Wójt 
Gminy Marcin Uchman. 

Po krótkiej części oficjalnej przystąpiono do ry-
walizacji mającej wyłonić zwycięzców. Zawody wy-
grała jednostka ze Skupia, drugie miejsce zajęła dru-
żyna OSP Kiczki, a podium zamknęła jednostka  
z Pełczanki. Trzy pierwsze drużyny zostały uhonoro-
wane pucharami. 

Z drużyn żeńskich lepsze okazały się druhny 
 z OSP Skupie. Puchary i dyplomy otrzymały również 
drużyny młodzieżowe, z których wygrała MDP z Pod-
ciernia. 

Dodatkowo najlepszym strażakiem 2018 został 
naczelnik z OSP Skupie dh Przemysław Komorek, 
który został nagrodzony statuetką. Ćwiczenie  
z musztry najlepiej wykonała kobieca drużyna z jed-
nostki OSP Cegłów oraz Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza z OSP Kiczki. 

 

Nagrody wręczył Wójt Gminy Marcin Uchman, 
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janicki wraz 
z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP Prze-
mysławem Dębowskim i Komendantem Zarządu Od-
działu Gminnego OSP Sławomirem Olszewskim. 
 
Klasyfikacja końcowa zawodów: 

1. OSP Skupie  
2. OSP Kiczki 
3. OSP Pełczanka 
4. OSP Posiadały 
5. OSP Podciernie  
6. OSP Cegłów  
7. OSP Mienia 
KOBIECE „C” 
1. OSP Skupie  
2. OSP Cegłów  
Dodatkowo MDP 
1. MDP Podciernie  
2. MDP Kiczki  
3. MDP Skupie  
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  Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Z tej okazji w całym kraju zaplanowano mnóstwo wydarzeń 
rocznicowych. Małe Przedszkole w Podcierniu 22 kwietnia br. włączyło się 
w obchody tak pięknego Jubileuszu poprzez organizację występu artystycz-
nego dla lokalnej społeczności. 
W obchody włączyły się także panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Podcier-
nia poprzez odśpiewanie pięknych piosenek o naszej ojczyźnie oraz upie-
czenie Sójek Mazowieckich na poczęstunek. Gościnnie wystąpił duet  
w składzie Gabrysia i Piotruś Skowron z piosenką Jestem Polakiem. 

Program artystyczny oraz piękne dekoracje sali wprowadziły wszyst-
kich uczestników spotkania w niecodzienny nastrój. 

Po części artystycznej wszystkich gości zaproszono na poczęstunek 
przygotowany przez Rodziców przedszkolaków oraz panie z KGW. 

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach tak 
pięknej uroczystości. Organizacja występu Dla Niepodległej powstała z ini-
cjatywy Małego Przedszkola w Podcierniu, pań w nim pracujących Lucyny 
Bajszczak i Anety Wójcik. Jesienią odbędzie się II edycja występu. W spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 120 osób. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W sobotę 26 maja br. w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej – Kulturotece obchodziliśmy Dzień Dziecka 
 i Dzień Matki. Temu poświęcone były tego dnia zaję-
cia Baśniowego Popołudnia, na których dzieci robiły 
pamiątkowe laurki dla swoich mam. Na placu przy bi-
bliotece można było uczestniczyć w grach i zabawach 
organizowanych przez Klub Kulturalne Zacisze. Dla 
dzieci wystąpił też Teatr Królewski w Wilanowie  
z przedstawieniem Calineczka. Na koniec na plenero-
wej scenie – pomimo niesprzyjającej pogody – dość 
licznie zgromadzona publiczność świetnie bawiła się 
podczas występu  Białoruskiego Państwowego Ze-
społu Muzyki Narodowej SWIATA. 

 
 

13 



14 

 

 

 

 

 
      Trochę się spóźniłem. Miałem być o jedenastej  
a jestem o wpół do… 
      Wchodzę do sieni. Naciskam na dzwonek. 
      Drzwi otwiera syn Alicji, legendarny Mirek – 
szklarz. Mina kwaśna i posępnym „o co chodzi” wita 
mnie od progu. Spokojnie, też tak miewam, gdy rano 
widzę się w lustrze… „Ja na wywiad”. „Aha, proszę”. 
Prowadzi do jadalni, gdzie dyrektor Lempkowski  
i pani Branicka pochylają się nad ekranem laptopa. 
 
      Właśnie, Alicja Branicka… 
Tutejsi mówią o niej Kronikarka Cegłowa. I słusznie 
mówią… 
       Związana jest z nim od zawsze, i jak powiada, 
kocha go i zna chyba jak nikt.  
A miłość to szczególna - trudna ale wdzięczna. 
 
      Wszystko zaczęło się od pradziadków, a ściślej… 
ich braku (?) 
      „Ja pochodzę ze starej rodziny cegłowskiej, po-
wiązanej z rodziną Wójcickich” – mówi pani Ala, gdy 
włączamy dyktafon. „Cały czas nie dawało mi spo-
koju, że nie wiem nic na temat dziadków z mamy 
strony. I co się pytałam: Mamusiu, nie chodziłaś na 
cmentarz? <<Nie>>. Nie pamiętasz dziadków? 
<<Nie>>”. Nikt nic nie wiedział. 
      Zmieniło się to któregoś dnia, gdy przypadkiem 
poznany w pociągu „facet” okazał się historykiem  
z Akademii Podlaskiej. Zaprowadził on naszą Boha-
terkę do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Tam od-
nalazła dokument, mówiący, iż jej pradziadek, Mate-
usz Matuszewski był powstańcem styczniowym, ze-
słanym na Syberię. 
      I najpewniej też tam udała się za nim żona z naj-
młodszym synem.  
      Rodzina nie chwaliła się tym, bo było to niebez-
pieczne, i dlatego kolejne pokolenia nie miały już 
kogo pytać. 
      Sukces okazał się paliwem do dalszego działa-
nia.  
      Potem pasja pani Ali ewoluowała.  
      Zaczęła badać dzieje już nie tylko swojego rodu, 
ale i innych rodzin cegłowskich, a później historię sa-
mego Cegłowa. 
      Przejście w 1986 roku na emeryturę sprawiło, że 
wolnego czasu było pod dostatkiem. 

      „Jeździłam do archiwów, różnych instytucji szu-
kać dokumentów, jeżdżę do ludzi i spisuję wszystko, 
co usłyszę” – czytam słowa pani Alicji w książce CE-
GŁÓW – MROZY. Wydarzenia i ludzi Danuty Grze-
gorczyk. 
       Zresztą, jakby tego było mało, pani Branicka 
mówi nam, że sama planuje teraz napisanie książki. 
 
       Na pytanie o osoby jej przychylne i pomocne  
w pracy, nasza Bohaterka rzuca od razu nazwisko: 
 Jadwiga Kalisz. To wieloletnia dyrektor biblioteki pu-
blicznej. 
       Pani Jadwiga pierwsza w pełni doceniła poten-
cjał, jaki tkwi w tej dziarskiej, inteligentnej starszej 
Pani o ciętym języku. 
       Właściwie, to dyrektor Kaliszowa namówiła ją do 
napisania licznych artykułów dla lokalnej prasy  
i współredakcji z nią Zeszytów Historycznych Ce-
głowa i okolic. 
       Ponadto, zapiski i zdjęcia Branickiej bogato za-
siliły materiał, z którego powstała słynna „zielona” pu-
blikacja Na tropach Tajemnic Historii Cegłowa i oko-
lic Zygmunta T. Gajowniczka. 
       Kiedy dyrektor Kaliszowa przeszła na emery-
turę, a jej miejsce zajęła Danuta Grzegorczyk, pani 
Alicja nadal współpracowała  z książnicą, jako eks-
pert do spraw ratowania zbiorowej pamięci. Jej nie-
zwykłe archiwum i tym razem okazało się niezbędne, 
by kolejne publikacje cegłowskie ujrzały światło 
dzienne. Dowód? Proszę. Weźmy album Cegłów 
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dawniej i dziś, jak też Gmina Cegłów. Przewodnik en-
cyklopedyczny. Tu pani Alicja na zawsze ma swe 
miejsce w doborowym sąsiedztwie Alojzego Bra-
cławskiego i Jana Brody. 
      Aha, no i jest jeszcze rozdział Kronikarz gminy 
Cegłów we wspomnianej książce CEGŁÓW – 
MROZY…  
      A nawiasem mówiąc, historia rodzinnej osady to 
wcale nie pierwsza i nie jedyna aktywność społeczna 
pani Ali. 
      Przez lata były jeszcze, Koło Gospodyń Wiej-
skich i chór Cantylena. Brała udział w licznych impre-
zach z ramienia tych instytucji. 
      Teraz pani Branicka obiecuje nam pokazać swe 
zbiory. 
      Prowadzi do niedużego, trochę zagraconego po-
koju. Tam na stoliku leży stosik coś ze dwudziestu 
zeszytów, segregatorów i pękatych teczek. Wszystko 
w idealnym porządku. Każdy wolumin stosownie 
podpisany. Każdy też poprzedza stosowny spis tre-
ści. Widać tu rękę doświadczonej księgowej. 
       Biorę w dłoń jedną z teczek.  
       Dotyczy miejscowego cmentarza katolickiego, 
„Sosenek”, jak się go określa. 
       Otwieram. W środku chwiejnym, ręcznym, pi-
smem zebrane są daty, nazwiska i miejsca pochów-
ków pokoleń cegłowiaków, grzebanych tu od dekad. 
        „Z umarłymi też trzeba dobrze żyć” – myślę so-
bie, przerzucając zafoliowane kartki. 
Pani Branicka otwiera teraz duży segregator. „Pro-
szę popatrzeć” – mówi. 
        To rodzinne dokumenty. 
        Uwagę moją przykuwa stary, rosyjski podręcz-
nik jej ojca – kolejarza.  
        Dalej: bilety z różnych okresów, okupacyjna 
kenkarta i osobiste listy, urzędowe pisma. A jest i ry-
sunek – pamiątka od szkolnej koleżanki.  
      I w tym momencie (lub nieco później, lecz to bez 
znaczenia) pani Ala opowiada nam historię z czasów, 
gdy była uczennicą mińskiej handlówki. 
      I wtedy… siada nam dyktafon. 
      Ale zapamiętałem coś niecoś i opowiem po-
krótce: Pewnego dnia, nastoletnia Ala Kaczorkówna, 
spóźniwszy się na pociąg, biegła całą drogę, z domu 
do szkoły (!!!), chcąc zdążyć na sprawdzian z mate-
matyki. Dodatkowo motywowała ją do tego szcze-
gólna złośliwość nauczycielki. Ale, jak twierdzi, udało 
jej się dotrzeć na czas, choć okupiła to wielkim zmę-
czeniem. No i nic dziwnego. Nasza gospodyni to 
przecież marcowy, zodiakalny baran. 

 
      Na koniec wracamy do jadalni. 
      Próbujemy nagrywać głos Bohaterki na telefon. 
      Z lichym efektem. Coraz ktoś dzwoni i przerywa 
nagranie. 
      Wreszcie rezygnujemy. „Nie ma chwili spokoju” – 
mówi dyrektor Lempkowski, udając że żartuje. A co 
ma powiedzieć?! Ja kręcę głową, udając, że mnie to 
bawi. „Dobra, napiszemy to jakoś z pamięci…” 
      W tym czasie pani Branicka, częstując nas ciast-
kami, wciąż opowiada nam, to o orle z pomnika, za-
kupionym jeszcze w czasie, gdy wkoło panoszył się 
Prusak; o tym, że stał tam całą Drugą Wojnę i „za 
komuny” nie „zgubił” korony, to znów o sąsiadce, 
która po wejściu Armii Czerwonej wzięła balon szpie-
gowski za Pana Boga, zstępującego na Ziemię. 
      Co do mnie, dowiedziałem się, iż w cegłowskim 
Grobie Nieznanego Żołnierza, spoczywają nie tylko 
uczestnicy Bitwy Kałuszyńskiej, ale i żołnierze, ob-
sługujący transporty kolejowe na tutejszej bocznicy, 
ostrzelani przez samolot Luftwaffe w pierwszych 
dniach wojny.  
      I już wracamy od pani Ali 
      W głowie – wciąż więcej pytań, niż odpowiedzi. 
Nie może być inaczej przez ten przeklęty dyktafon… 
     A teraz już jest wieczór. 
     Siedzę przed komputerem i staram się zebrać 
spamiętane szczegóły wizyty. 
     Ale opornie to idzie… 
     W końcu wpada mi w ręce dwakroć wspomniana 
już książka CEGŁÓW – MROZY… nieodżałowanej 
pani Danki.  
      Czytam drugą część wypowiedzi w niej pani Bra-
nickiej: „Jest jeszcze tyle do napisania bo każdy czło-
wiek to oddzielna, ciekawa historia”. 
     „Cholera – złoszczę się – muszę jakoś napisać 
ten felieton”. 
     A swoją drogą, ciekawe, co robi teraz pani Ala  
o kilka domów stąd…” 
     Parzę na zegar. „Jak co. Śpi. A co można robić za 
dziesięć pierwsza w nocy…  
     Kurczę, jak ja jej zazdroszczę…” 
„No – myślę sobie – teraz skup się chłopie. Noc pracy 
przed tobą.  
     Kronikarze kronikarzy mają krótki sen”. 
 

Redaktor Jedynak 
 



28 maja 2018 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Podciernie i Okolice po raz kolejny było 
organizatorem integracji przedszkoli pn. „Z kulturą na 
TAK od najmłodszych lat-  VI integracyjne spotkanie 
przedszkoli z terenu powiatu mińskiego”. To cykliczna 
impreza kulturalna, która pozwoliła w równy i prosty 
sposób umożliwić dzieciom w wieku przedszkolnym 
uczestnictwo i poznanie dóbr kultury, która w tym 
roku przebiegła pod hasłem „Dla Niepodległej” 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  

W spotkaniu udział wzięły  przedszkola z terenu gm. Cegłów, Siennica i Mrozy, zarówno te prowadzone 
przez samorządy i przez Stowarzyszenia jak i placówki prywatne. Podczas imprezy w pierwszej części 
utrwalaliśmy symbole narodowe, odgadywaliśmy zagadki oraz wspólnie nauczyliśmy się wiersza  
W. Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka”. Druga część imprezy, część słowno - muzyczno – taneczna 

z  wodzirejem- podczas której tanecznym pociągiem 
wyruszyliśmy przez Polskę-naszą Ojczyznę. Wspólne 
zabawy w które bawili się nasi dziadkowie, wesołe tańce, 
dobra polska muzyka pozostaną w pamięci uczestników 
na długi czas. Pomysłodawcą imprezy oraz scenariusza 
była Lucyna Bajszczak - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Podciernie i Okolice. 

Patronat Honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy 
Cegłów. Partner projektu: Zespół Szkolny  
w Cegłowie. Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu 
Mińskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie  

i Okolice oraz GKRPAiPN. 

              Kształtujmy tożsamość narodową                                                                    
                                                                              i poczucie dumy z bycia Polakiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Tygodnia Bibliotek, który obchodzony był  
w tym roku w dniach 8-15 maja, w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej - Kulturotece zorganizowano szereg spotkań dla najmłod-
szych czytelników z gminy Cegłów. W zajęciach wzięły udział 
dzieci Krainy Bajek w Cegłowie, Przedszkola Publicznego  
i klas zerowych  w Cegłowie, Szkoły Podstawowej w Piasecz-
nie, Małego Przedszkola w Podcierniu i Szkoły Podstawowej 
w Wiciejowie.  Zajęcia miały na celu promocję książki i czy-
telnictwa, ale też dobrą zabawę i przyjemne spędzenie czasu,  
z czym powinna się kojarzyć biblioteka. Bardzo w tym po-
mocny jest lokal: przestronny i dostosowany do różnych po-
trzeb i grup wiekowych oraz teren przy bibliotece z placem 
zabaw i siłownią. 
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 19 czerwca odbył się III Cegłowski Festiwal 
Muzyczny  o nagrodę Wójta Gminy Cegłów  Statu-
etkę "Złotej Sójki". Do tegorocznej edycji zakwalifi-
kowało się 20 wykonawców, w tym cztery zespoły. 
Konkurs po raz pierwszy odbywał się w plenerze, na 
letniej scenie Kulturoteki. Celem Festiwalu 
jest prezentacja dorobku artystycznego wokalistów 
i zespołów muzycznych województwa mazowiec-
kiego. Zmaganiom konkursowym przysłuchiwali się 
uczniowie i młodzież Zespołu Szkolnego w Cegło-
wie, oraz mieszkańcy i przyjezdni goście. W trakcie 
prezentacji zespołów muzycznych  przybył Wójt 
Gminy Cegłów Marcin Uchman, pod którego patro-
natem odbywał się Festiwal. 

Tegorocznych uczestników konkursu oceniało 
jury  w składzie: Jolanta Kowalczyk - muzyk i pe-
dagog,  Oleksandra Zhurawel - wokalistka, An-
drzej E - moll Kowalczyk - muzyk, autor tekstów, 
kompozytor, producent muzyczny   Tadeusz Paweł 
Lempkowski – wokalista, aktor. 

Jurorzy bardzo wysoko ocenili poziom arty-
styczny prezentowany przez tegorocznych finali-

stów i dobre przygotowanie zgłoszonych do festi-
walu uczestników. Grand Prix Festiwalu – Statuetkę 
„Złotej Sójki” oraz nagrodę w wysokości 500 zł przy-
znano dla Jakuba Wieczorka z  SP im. Orła Białego 
w Jakubowie za wykonanie utworów „It’s now or 
never” oraz „Skrzydlate ręce”. W kategorii solistów 
do lat 16  drugie miejsce i nagrodę w wysokości 200 
zł otrzymała Julia  Koszel  z GBPK – Klubu Kultu-
ralne Zacisze w Cegłowie  za piosenkę „Nie zapo-
mnij”, trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 100 zł 
przyznano Marii Michalec z Mistowa za piosenkę 
„Rzeka marzeń”. Pierwsze miejsce w kategorii soli-
stów powyżej 16 lat i nagrodę w wysokości 300 zł 
otrzymał duet  Mateusz Kujawa, Małgorzata Gawlik 
– Kobylińska z Klubu przy Akademii Sztuki Wojen-
nej w Rembertowie, za piosenki:  „Dumka na dwa 
serca” oraz  „Z Tobą chcę oglądać cały świat”, dru-
gie miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł przyznano 
Patrycji Szczepańskiej z Klubu przy Akademii Sztuki 
Wojennej w Rembertowie za piosenki: „Wilcza za-
mieć” i „Unfaithful”, trzecie miejsce i nagrodę w wy-
sokości 100 zł dla  Joanny Choruta, za piosenki  
„Stary most”i ”Lullaby of birdland”. Jury przyznało 
drugie i trzecie miejsce w  kategorii zespoły.  Na-
grodę  w wysokości 200 zł otrzymał Zespół  „Mło-
dzieżówka z Sulejówka” pod kierownictwem mu-
zycznym Roberta Lipki ze Stowarzyszenia Klub Se-
niorów Sulejówka za wykonanie utworów „Pierwsza 
godzina” i „Co bez miłości wart jest świat”. Nagrodę 
w wysokości 100 zł przyznano dla  Zespołu Wokal-
nego „Złote Lata”  pod kierownictwem muzycznym 
Gabrieli Pliszka Kraski i  Grzegorza Niewińskiego   
z Sokołowskiego Domu Kultury za wykonanie utwo-
rów; „Milion białych róż” i „Bella, Bella donna”. Jury 
Festiwalu postanowiło przyznać specjalne wyróż-
nienie dla Teresy Kowalskiejz GBPK – Klubu Kultu-
ralne Zacisze w Cegłowie za kreatywność i wykona-
nie a’capella utworów: „Miłość jak wino” i „O sole 
mio”. 

Nagrodzonych i wyróżnionych wykonawców 
usłyszymy podczas koncertu finałowego, który od-
będzie się przed występami gwiazd w trakcie XII Fe-
stynu Sójka Mazowiecka w Cegłowie 21 lipca. 



        
 

30 kwietnia 2018 r. odbyło się podpisanie umowy 
z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa 
Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie”.  

Umowę z ramienia Gminy podpisał Wójt Gminy 
Cegłów Marcin Uchman wraz ze Skarbnikiem Mileną 
Dąbrowską, natomiast ze strony Wykonawcy pan 
Bogusław Lejman – Właściciel Przedsiębiorstwa 
Usługowo-Handlowego LUX Janina i Bogusław 
Lejman Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego. 

W ramach umowy zostanie stworzone Centrum 
Organizacji Pozarządowych w miejscowości Cegłów, 
gdzie swoją nową, długo wyczekiwaną siedzibę będzie 
miała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cegłowie. Druhowie z Cegłowa dostaną do 
dyspozycji 4 garaże, pomieszczenia magazynowe, 
pomieszczenia socjalne i sanitarne, a także sypialnie 
dla strażaków, co pozwoli w przyszłości na 
przekształcenie jednostki w Jednostkę Operacyjno-
Techniczną "półzawodową". 

Obecna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cegłowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej 
gotowości bojowej jednostki, ponieważ posiada 
niewystarczającą liczbę stanowisk na samochody 
ratownicze i techniczne (zgodnie z wymaganiami 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego),  
w związku z tym nie wszystkie samochody są 
garażowane, a część z nich parkowana jest na 
podwórkach kierowców-konserwatorów jednostki.  

Budynek straży nie nadaje się do remontu oraz 
rozbudowy. Przeprowadzona inwentaryzacja 
potwierdziła fatalny stan techniczny obiektu – 
przeciekający dach czy kamienne fundamenty, które 
nie pozwalają na możliwość ingerencji w budynek. 
Dodatkowo lokalizacja budynku nie pozwala na jego 

rozbudowę o nowe boksy na wozy bojowe, z uwagi na 
brak odpowiedniej ilości miejsca. Budynek znajduje 
się na dawnym historycznym rynku, który w ramach 
rewitalizacji centrum miejscowości Cegłów należy 
przywrócić do stanu historycznego. 

Obszar działania jednostki, wpisanej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to 
teren całego Powiatu Mińskiego. Strażacy ochotnicy 
często biorą udział w zabezpieczaniu wypadków 
drogowych, ratowaniu osób poszkodowanych, 
gaszeniu pożarów oraz wielu innych akcjach. 
Ważnym elementem działania jednostki jest ochrona 
lasów, które stanowią ponad 30% powierzchni Gminy, 
w tym Rezerwat „Jedlina”. Ufamy, że wraz z nową 
siedzibą, prężnie działająca jednostka z Cegłowa 
będzie przez długie lata czuwać nad 
bezpieczeństwem mieszkańców gminy, a ich pomoc 
będzie ułatwiać pracę zawodowców z Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Całkowita wartość inwestycji to 2 693 700,00 zł. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to  
31 grudnia 2019 roku. 
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Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ra-
mach zadania pn. "Mazowieckie strażnice OSP - 2018". 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania przyznał gmi-
nom i miastom z terenu Mazowsza pomoc finansową w formie dotacji celowej na 
realizację zadań inwestycyjnych na wykonanie prac remontowych budynków 
użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Dzięki 5 mln zł do-
tacji uda się zrealizować 214 inwestycji w remizach OSP na terenie całego Mazowsza. Maksymalna dotacja to 
23 tys. zł. Gmina Cegłów znalazła się wśród Beneficjentów programu, którzy otrzymali maksymalną dotację na 
realizację zadania związanego z wymianą drzwi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni. 

 

  

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę  
w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy 
finansowej na realizację zadań w ramach zadania pn. „Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. 

Władze Samorządu Województwa Mazowieckiego przy-
znały gminom partycypującym w „MIAS Mazowsze 2018” dota-
cje celowe na zgłoszone przez nie zadania. Lista Beneficjentów obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 
gmin, w tym 2 zadania, realizowane w Gminie Cegłów, na  które otrzymaliśmy dotację w wysokości po 10 tys. 
zł na każde z zadań tj. Remont budynku Klub Skwarne i Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 
Piaseczno.  

 

 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwałą z 25 maja 2018 r. 
przyznał Gminie Cegłów dotację do zadania pn. ,,Usuwanie azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 
2018” w wysokości 31 680,48 zł co stanowi około 52% wartości 
zadania.  

 
W maju br. kluby sportowe Nowa Jutrzenka Cegłów i Jutrzenka-

Junior Cegłów z pomocą Urzędu Gminy Cegłów złożyły wniosek do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub 2018”. Oby-
dwa wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną 
dzięki czemu każdy z cegłowskich klubów otrzyma dotację po  
10 000,00 zł, z czego 6 000,00 zł przeznaczone jest na wynagrodzenia 
trenerów, a 4 000,00 zł na organizacje obozów sportowych dla dzieci z terenu Gminy Cegłów (kwoty z góry 
reguluje regulamin programu).  
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Gmina Cegłów złożyła wniosek na realizację zdania pn. 
„Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ce-
głów – 2018”, w którym wnioskuje o dotację w wysokości 46 
500,00 zł co stanowi 75% wartości zadania polegającego na 
podwójnym spryskaniu rośliny środkami chemicznymi  
(II etapy) na obszarze 20 hektarów i dokonaniu dodatkowego 
mechanicznego ścięcia rośliny na obszarze trudno dostęp-
nym tj. 2 hektarów.  

Dzięki podjętych w latach ubiegłym działaniom udało 
się zatrzymać rozprzestrzenianie tego groźnego chwastu, 
lecz  całkowite usunięcie barszczu Sosnowskiego jest zabie-
giem wieloletnim.   

Gmina Cegłów uzyskała pozytywną ocenę wniosku o dofinan-
sowanie złożonego w ramach rządowego program rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym  

– Otwarte Strefy Aktywności. W ramach zadania wykonana zostanie 
siłowania plenerowa - 7 urządzeń,    strefa relaksu - 4 ławki, stolik 
edukacyjny do gry w szachy i chińczyka, plac zabaw o charakterze 
sprawnościowym – 4 urządzenia oraz kosze na śmieci, stojak na 
rowery i ogrodzenie terenu. Szacowany koszt całej inwestycji to 
około 105 000,00 zł z czego 50 000 zł to dofinansowanie ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

5 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Cegłowie pod-
pisano umowę z Wykonawcą na realizacje zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiczki Pierw-
sze, gmina Cegłów”. 

W ramach umowy oprócz robót ziemnych, zostanie 
wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, nastąpi 
wyrównanie podłoża mieszanką mineralno – asfaltową 
oraz wyrównanie poboczy. Będzie to możliwe dzięki przy-
znanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie dotacji w wysokości 100 000,00 
zł w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.  

Całkowita wartość inwestycji to 286 533,81 zł. 
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W niedzielę 13 maja br. w Cegłowie odbył się 
VI bieg majowy, który ze względu na wyjątkowy rok 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
nosił nazwę ,,Majówka z Biegami 2018 – Droga do 
Niepodległości”.  

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy 
Cegłów oraz Stowarzyszenie Biegacz Cegłów,  
a całość imprezy odbyła się dzięki gościnności Le-
śniczego Leśnictwa Piaseczno Pawła Lecha  
i Koła Łowieckiego „Jedlina”, którzy to udostępnili 
organizatorom Domek Myśliwski oraz trasę leśną 
do przeprowadzenia imprezy. 

Biegacze mieli do pokonania trasę o długości 
6,6 km, a pierwsi na mecie zarówno  w klasyfikacji 
kobiet, jak i mężczyzn zameldowali się nasi lokalni 
zawodnicy Joanna Snopkiewicz i Sławomir Ptak.  
Wszyscy uczestnicy majówki z biegami otrzymali 
pamiątkowe medale oraz koszulki, zaś puchary  
i nagrody pieniężne otrzymali laureaci klasyfikacji 
generalnej OPEN kobiet i mężczyzn. Nie zabrakło 
również nagród dla zwycięzców poszczególnych 
kategorii wiekowych.  

Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali stra-
żacy z OSP Cegłów i OSP Podciernie,  
a przedstawiciele Koła Łowieckiego ,,Jedlina” udo-
stępnili do podziwiania trofea myśliwskie oraz 
przed dekoracją zawodników odegrali myśliwskie 
sygnały.  

Wyniki: 

Open kobiet: 

1. Joanna Snopkiewicz – 00:29:34 

2. Marta Zawadka – 00:32:44 

3. Lidia Kopeć – 00:33:21 
Open mężczyzn: 

1. Sławomir Ptak – 00:22:31 

2. Łukasz Staniak – 00:23:03 

3. Marek Mazurek – 00:27:14 
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W niedzielę 1 lipca w Cegłowie królował sport. 
Obok Odjazdowych Bibliotekarzy, którzy zawitali tu 
po trasie rajdu rowerowego, na miejscowym Orliku 
odbył się Memoriał im. Marka Spodara. To już XII 
edycja tej imprezy, ale niezmiennie budząca zainte-
resowanie i sympatię cegłowian: sympatyków piłki 
nożnej i w większości przyjaciół Marka. W tegorocz-
nym turnieju, którym jak zwykle opiekowali się od 
strony sportowej Stanisław Wójcik i Ryszard Szczę-
śniak, wzięło udział 6 drużyn: Jutrzenka I, Jutrzenka 
II, Przyjaciele, Zatorze, Gmina i Smakosze. Zdo-
bywcami zwycięskiego pucharu została Jutrzenka I, 

ale – zgodnie z ideą memoriału – najważniejsza była 
wspólna gra, spotkanie i pamięć poświęcona kole-
dze z Jutrzenki. Jak zwykle najciekawsze były na-
grody indywidualne, które wzbudzały mnóstwo 
śmiechu i radości, ale warto wymienić chociażby 
dwie, bo te trafiły do weteranów turnieju: nagrodę 
Króla Strzelców, którą zdobył Rafał Ruda i nagrodę 
Najlepszego Bramkarza, a został nim Jakub Elvis 
Bakuła. Ciekawostką natomiast był  18-letni Janek 
Zwierz, który debiutował  w Memoriale jako sędzia 
meczowy. Brawo i trzymamy kciuki na przyszłość! 

 

  Kolejna edycja rajdu rowerowego Odjazdowy Biblio-
tekarz organizowanego przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Mińsku Mazowieckim miała miejsce w niedzielę 
1 lipca. Tym razem meta znajdowała się przy bibliotece  
w Cegłowie. Ok. 150-osobowa grupa rowerzystów przyje-
chała do nas 20-kilometrową trasą, której większość sta-
nowiły leśne szlaki, m.in. ścieżka rowerowa na terenie 
gminy Cegłów. W bibliotece czekał na uczestników rajdu 
ciepły poczęstunek i zabawy na powietrzu. Mamy na-
dzieję, że wszystkim podobała się zarówno cała impreza 
jak i nasza odmieniona biblioteka, którą chętnie zwie-
dzano i podziwiano.  
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W tym roku Sójka Mazowiecka nietypowo 
odbędzie się w sobotnie popołudnie lipca, jednak 
organizatorzy, jak co roku, zadbali, by atrakcji nie 
zabrakło nawet dla najbardziej wymagających 
uczestników festynu. 

Jak zawsze, do odwiedzin zachęcać będą 
stoiska z ekologiczną żywnością i potrawami 
kuchni regionalnej, rękodziełem oraz zabawkami 
i słodyczami. Na najmłodszych czekać będzie 
wesołe miasteczko oraz animatorzy z zabawami 
i konkursami z nagrodami. 

Można będzie liczyć na spotkanie z człon-
kiniami Kół Gospodyń Wiejskich, które w barw-
nych, tradycyjnych strojach chętnie opowiedzą  
o życiu wsi dawniej i zachęcać będą do degusta-
cji smakołyków, które niegdyś przygotowywały 
nasze babcie. 

Wokół tej tradycji i kultury ludowej przebie-
gać będzie całe wydarzenie, które za cel stawia 
sobie popularyzację dziedzictwa polskiej wsi,  
a szczególnie wsi mazowieckiej. Jednak miło-
śnicy bardziej współczesnych rozrywek również 
znajdą coś dla siebie. 

Na scenie najpierw królować będą artyści 
ludowi oraz lokalni wykonawcy, a już od godziny 
17:00 temperaturę podnosić będą największe 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncerty i wy-
stępy laureatów III Cegłowskiego Festiwalu Mu-
zycznego o nagrodę Wójta Gminy Cegłów  Sta-
tuetkę "Złotej Sójki" przeplatane będą wyjściami 
kandydatek do tytułu Miss Gminy Cegłów. Festyn 
zakończy pokaz sztucznych ogni oraz największa 
dyskoteka plenerowa na Mazowszu – Pod Nie-
bem Cegłowa. 

W tym roku paść może rekord ilości uczest-
ników Sójki Mazowieckiej, a to z uwagi na 
gwiazdy wieczoru – Sławomira oraz legendę pol-
skiego rocka – Oddział Zamknięty. Kto z nas nie 
nucił w samochodzie ,,Miłości w Zakopanem”, 
albo nie pamięta legendarnej ,,Andzi”? 

Nie zapominajmy też o Nastji – młodej wo-
kalistce muzyki tanecznej, której kariera nabrała 
rozpędu po udziale w programie Disco Star i pio-
sence nagranej z Marcinem Millerem z zespołu Boys. 

 

 

            Do zobaczenia na Sójce Mazowieckiej!!! 
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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:   
pon.                  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 
 
Klub kulturalne Zacisze 
ul. Piłsudskiego 39 
tel. 535 288 259 
e-mail: kkz@ceglow.pl 
www.kkz.ceglow.pl  
 
Szkoły: 
- Publiczne Przedszkole  
im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 
ul. Stanisława Rżysko 7, tel. 25 757 08 86 
- Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa  
Publiczne Gimnazjum 
im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 
ul. Poprzeczna 27 
tel. 25 757 01 79 
e-mail: sekretariat@zsceglow.pl 
www. zsceglow.pl 
- Publiczna Szkoła Podstawowa 
- Filia w Piasecznie  
Piaseczno 152, tel. 25 757 81 81 
e-mail:zespolszkolny@op.pl 
- Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Wiciejowie, Wiciejów 21 
tel. 25 757 01 80 
e – mail: pspwiciejow@wp.pl 
www.pspwiciejow.pl 
 
Ośrodek Zdrowia w Cegłowie 
Plac A. Jagiellonki 17,  tel. 25 757 01 22 
e-mail: przychodnia@spzozceglow.pl 
www.spzozceglow.kylos.pl 
godz. otwarcia:  pn. – pt.   8.00 – 18.00 
 
Ochotnicza Straż Pożarna: 
w Cegłowie, Plac Anny Jagiellonki 11 
25 757-02-23 
w Kiczkach, Kiczki Pierwsze 72 
w Mieni, Mienia 64 
w Podcierniu, Podciernie 85 
w Podskwarnem, Podskwarne 28 

 
w Posiadałach, Posiadały 78 
w Pełczance, Pełczanka 48 
w Skupiu, Skupie 39 
 
Parafie: 
- rzymskokatolicka w Cegłowie 
Plac Anny Jagiellonki 21 
tel. 25 757 01 17 
e-mail:  dcempura@op.pl 
www.parafiaceglow.pl 
- mariawicka w Cegłowie 
ul. Mariawicka 2,  tel. 25 757 01 15 
- rzymskokatolicka w Kiczkach  
Kiczki Drugie 32, tel. 720 527 178 
e-mail: parafia@parafiakiczki.pl 
www.parafiakiczki.pl 
- mariawicka w Piasecznie  
Piaseczno 180, tel. 25 757 83 53 
 
Apteka 
Plac Anny Jagiellonki 19, tel. 25 757 01 96 
godz. otwarcia: pn., śr., pt.   8.00 – 16.30 
wt., czw.      8.00 -  17.00 
sobota       9.00 -  12.30 
 
Bank Spółdzielczy  
Plac Anny Jagiellonki 2  tel.  25 757 01 91 
godz. otwarcia:   pn.  8.00 – 18.00 
wt. – pt.    8.00 – 15.30 
sob.        8.00 – 12.00   
II i IV sobota miesiąca 
 
Dom Pomocy Społecznej  
im. Św. Józefa 
Mienia 94  
tel. 25 757 02 03 
e-mail: dps_mienia@post.pl 
www.dpsmienia.home.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” 
Mienia 300  
tel. 25 757 01 60, 25 757 09 49 
e-mail: sekretariat@jedlina.dps.pl 
www.jedlina.dps.pl 
 
 
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Cegłowie 
ul. Kolejowa 6 
tel. 25 757 01 29 
e-mail: prezes@gs-ceglow.pl 
www.gs-ceglow.pl 
 
Kwiaciarnia 
Plac Anny Jagiellonki 10 
tel. 25 757 00 15 
godz. otwarcia:   pn. – pt.   10.00 - 17.00 
sob.  9.00 – 14.00 
ndz. 10.00 – 14.00 

 
Urząd Pocztowy w Cegłowie 
ul. Kościuszki 6, tel. 25 757 01 28 
godz. otwarcia:   
pon.       10.00 – 17.00 
wt. – pt.  8.00 – 15.00 
sob.        8.00 – 12.00 
 
Inne: 
 
KRUS, Mińsk Maz. 
ul. Warszawska 84,  25 758 20 11 
 
Policja (Komisariat w Mrozach) 
ul. Armii Krajowej 10 
tel. 25 757 41 11, 25 604 98 50 
22 604 98 51 
 
Przychodnia Lekarska, Mińsk Maz. 
ul. Kościuszki 9,  tel. 25 758 42 46 do 49 
 
Starostwo Powiatowe, Mińsk Maz. 
ul. Kościuszki 3, tel. 25 759 87 00 
 
Szpital, Mińsk Maz. 
ul. Szpitalna 37, tel. 25 758 30 01 do 05 
 
Szpital, Rudka 
ul. Teodora Dunina 1 
tel. 25 757 40 42,  25 757 40 42 
 
Urząd Skarbowy  
Mińsk Maz. ul. Szczecińska 2  
tel. 25 759 51 00 
 
ZUS, Mińsk Maz. 
ul. Warszawska 84  
tel. 25 759 50 00 lub  22 560 16 00 
 
Międzynarodowe biuro numerów tp 
118 912 
 
Rozkład jazdy PKS, PKP  
703 402 802 
 
Pogotowie Drogowe  
25 758 20 30 (43) 
 
Pogotowie Energetyczne  
991  lub  25 759 46 00 
 
Pogotowie Ratunkowe w Mińsku Maz.- 
25 759 21 92  lub   999 
 
Pogotowie -  999 
 
Policja – 997 
 
Straż - 998 

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z: 
Klubem Kulturalne Zacisze 

Zespołem Szkolnym w Cegłowie 
Publiczną Szkołą Podstawową w Wiciejowie 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cegłowie 
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