
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Wszystkich chętnych do skorzystania z artykułów żywnościo-

wych dostarczanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej, zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Cegłowie z dokumentami potwierdzającymi sytuację 

materialną w celu otrzymania skierowania. Osoby zaintere-

sowane  muszą spełniać następujące kryterium dochodowe 

od 1 października 2018 r. : 

 

1 402,00 zł netto -dla osoby samotnie gospodarującej, 

1 056,00 zł netto-dla osoby w rodzinie. 

 

 

 Ostatnim terminem złożenia wniosku 

„Dobry start” jest listopad.                                           

      Zapraszamy również do składania wnio-

sków na świadczenia rodzinne oraz świadcze-

nia wychowawcze w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie. 



Rada Gminy Cegłów VII kadencji po raz 

pierwszy obradowała na sesji 1 grudnia 2014 r., na 

której radni przyjęli ślubowanie. Od tego momentu 

odbyło się 55 posiedzeń, na których łącznie podjęto 

785 uchwał regulujących zagadnienia poczynając od 

drobnych spraw a kończąc na strategicznych.  

W pracy Rady dominowały przede wszystkim 

tematy związane z przyjęciem budżetu oraz 

zatwierdzanie uchwał okołobudżetowych regulu-

jących poziom podatków i opłat lokalnych. Dużo 

uwagi radni poświęcili również zagadnieniom 

planowania przestrzennego - problematyce bardzo 

istotnej z uwagi na spodziewane oczekiwania 

potencjalnych inwestorów i właścicieli, co do 

przeznaczenia określonych terenów. Rada Gminy 

w VII kadencji zdecydowała o podjęciu uchwał: 

- w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miejscowości Cegłów – uchwała 

podjęta na XV sesji Rady Gminy 29 października 

2015 r., 

- w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego części miejscowości Mienia – Mienia 

Zachód – uchwała przyjęta na LV sesji Rady Gminy 

4 października 2018 r.  

Rada Gminy 23 czerwca 2016 r. podejmując 

stosowną uchwałę rozpoczęła prace związane 

z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacyj-

nego dla Gminy Cegłów. Uwieńczeniem tych prac 

było podjęcie uchwały 29 grudnia 2016 r.  w sprawie 

przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitali-

zacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023. Niniejszy 

program wprowadził możliwości działań w sferze 

społecznej, ekonomicznej, kulturowej oraz w infra-

strukturalnej, które umożliwią realizację przedsię-

wzięć rewitalizacyjnych zarówno ze środków budżetu 

gminy, środków prywatnych, jak również z wykorzy-

staniem funduszy unijnych i środków krajowych de-

dykowanych rewitalizacji.  

Uzupełnieniem tematów prac Rady Gminy 

określających kierunki przyszłości gminy było m.in. 

podjęcie tak istotnych uchwał jak: 

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Cegłów na lata 2018-

2020, 

- w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do 

stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 

Powiatu Mińskiego”, 

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta 

Gminy Cegłów celem wskazania kosztu przyłącza 

kanalizacyjnego dla nowo przyłączanej nierucho-

mości w trakcie realizacji zadania budowy sieci 

kanalizacyjnych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

o dofinansowanie w ramach Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcie do 

realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, 

Wiciejów i Mienia, gmina Cegłów” oraz akceptacji 

założonych w Studium Wykonalności planów 

taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą 

dopłat do taryf, 

- w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Polityki 

Zdrowotnej ,,Profilaktyka raka szyjki macicy i innych 

chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem 

HPV dla Gminy Cegłów na lata 2017-2019”, 

- w sprawie aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania  przestrzennego 

Gminy Cegłów, 

- w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Cegłów, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej 

instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka 

Publiczna w Cegłowie”, 

- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 

Cegłów do Stowarzyszenia ,,Metropolia Warszawa”. 

Radni przez całą kadencję starali się reagować 

na wszelkie istotne wydarzenia, również na te, które 

nie należały bezpośrednio do ich kompetencji, ale 

z uwagi na rangę danej sprawy, wymagały zajęcia 

przez nich stanowiska. Jednym z takich działań Rady 

było podjęcie stanowiska w sprawie budowy linii 

elektroenergetycznej 400kV wraz ze zmianą układu 

sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską 

a Siedlcami, w którym wyrazili sprzeciw wobec 

budowy linii przebiegającej przez teren gminy 

Cegłów.  

VII kadencja działalności Rady Gminy Cegłów 

stanowiła bardzo pracowity okres, w którym podjęto 

szereg istotnych, uzasadnionych merytorycznie 

tematów i inicjatyw na rzecz naszej gminy.
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Wójt Gminy Cegłów informuje  

o zakończeniu zadania pn. „Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Cegłów – 

2018”. Powyższe zadanie polegało na 

odbiorze składowanych przez 

mieszkańców wyrobów 

zawierających azbest, ich transporcie 

i przekazaniu do unieszkodliwienia. 

W 2018 roku w projekcie wzięło 

udział ponad 70 gospodarstw 

domowych, z których łącznie na składowisko odpadów przekazano blisko 148 Mg. Całkowity koszt zadania 

wyniósł 46 051,93 zł z czego kwota 31 680,48 zł stanowi dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Warto dodać, że tylko w ostatnich czterech latach z terenu Gminy Cegłów odebrano i 

unieszkodliwiono 519 Mg  wyrobów zawierających azbest. Prace te kosztowały 168 099,92 zł z czego kwota 

135 263,96 zł stanowi dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

Wójt Gminy Cegłów informuje o zakończe-

niu realizacji zadania pn. „Usuwanie barszczu so-

snowskiego na terenie Gminy Cegłów – 2018”. 

Roślina została usunięta metodą mecha-

niczno-chemiczną co polegało na dwuetapowym 

spryskaniu preparatami chwastobójczymi rośliny 

na powierzchni, a w trudno dostępnych miejscach 

ścięciu rośliny i spryskanie korzenia.  

W 2018 roku w ramach wyżej wymienio-

nego zadania podjęto działania zmierzające do 

usunięcia barszczu sosnowskiego o łącznej po-

wierzchni 20 hektarów. Koszt zwalczania rośliny 

wyniósł 61 500,00 zł z czego kwota 46 125,00 zł 

stanowi dotację ze środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

Warto dodać, że tylko w ostatnich 

czterech latach prace związane z usunięciem 

tej niebezpiecznej rośliny z terenu gminy Ce-

głów kosztowały 301 100,00 zł z czego kwota 

227 725,00 zł stanowi dotację ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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Już po raz drugi w tym roku w gminie Cegłów  od-

było się uroczyste wręczenie wyprawek dla najmłod-

szych mieszkańców. W ten sposób Wójt Gminy symbo-

licznie przywitał najmłodszych mieszkańców w naszej 

gminnej społeczności. 

 

Wyprawka to nowy pomysł realizowany od 2018 r. 

przez Gminę Cegłów. Nowonarodzeni mieszkańcy 

w prezencie od Wójta otrzymują upominek w postaci ko-

cyka z poduszką z nadrukowanym logiem Gminy Ce-

głów. Dodatkowo dla przybyłych rodzin zorganizowano 

profesjonalną sesję zdjęciową, z której portrety oraz foto-

reportaż maluszki otrzymają w prezencie. 

 

Uroczystość miała miejsce 8 października w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegło-

wie. Do drugiej edycji wręczenia wyprawek Wójt zaprosił rodziców dzieci urodzonych w okresie od kwietnia do 

sierpnia 2018  r. Łącznie w tym czasie nasza gmina powiększyła się o 29 nowych mieszkańców. 

 

Wójt Gminy wręczył rodzicom gratulacje, a nowym mieszkańcom życzył  zdrowia, beztroskiego dzieciń-

stwa, wspaniałych marzeń oraz realizacji najbardziej odważnych planów i zamierzeń życiowych. 

Kolejna edycja cegłowskiej wyprawki odbędzie się po zakończeniu IV kwartału 2018 r. 

  

Przez ostatnie 4 lata na terenie gminy Cegłów powstało 7 placów zabaw dla dzieci wyposażonych również 

w urządzenia siłowni zewnętrznych dla młodzieży i osób dorosłych. Jesteśmy w trakcie realizacji zadania pn. 

„Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo-rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktyw-

ności w Posiadałach”, na które gmina Cegłów pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł, a całkowita 

wartość inwestycji to ponad 100 tysięcy złotych.   

Największą inwestycją ostatnich 4 lat jest bez wątpienia budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Ce-

głowie, która została oficjalnie otwarta 4 września 2018 r., a harmonogram rezerwacji obiektu zapełnił się w kilka 

dni nie zapominając o ,,godzinach otwartych” dla wszystkich mieszkańców gminy. Łączny koszt budowy obiektu 

to 7 358 517,00 zł, zaś kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 3 330 400,00 zł.   

W 2017 roku Gmina Cegłów przeprowadziła modernizację boiska sportowego w Cegłowie, polegającego 

na budowie trybun dla kibiców, ławek dla zawodników oraz postawieniu witacza za bramką. Wartość tej inwe-

stycji to 62 000,00 zł 

Gmina Cegłów wspiera również kluby sportowe Nowa Jutrzenka Cegłów oraz Jutrzenka Junior Cegłów. 

W ciągu 4 lat na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Cegłów, udzie-

lono dotacji w łącznej wartości 317 600,00 zł. Dodatkowo z pomocą Urzędu Gminy  w Cegłowie oba kluby spor-

towe w ostatnich 4 latach otrzymały po 20 000,00 dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz klub Nowa 

Jutrzenka Cegłów otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 7 000,00 zł na organiza-

cję tegorocznego turnieju w piłce nożnej młodzików.   

Warto pamiętać również o organizowanych w naszej gminie corocznych turniejach piłkarskich oraz or-

ganizowanych przy pomocy Stowarzyszenia Biegacz Cegłów cyklicznych biegach majowych oraz listopado-

wych. 
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W piątek, 5 października w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Cegłów odbyło się spotkanie dotyczące rządowego Pro-

gramu Czyste Powietrze, który będzie realizowany w latach 

2018-2029. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji 

pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efek-

tywności energetycznej. Spotkanie dedykowane było właścicie-

lom domów jednorodzinnych, którzy planują wymienić piec, in-

stalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu czy 

stropów, montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, a także 

wymianę okien czy drzwi i chcą uzyskać na nie dofinansowanie. 

Cegłowskie spotkanie poprowadziły: Mira Płocka - 

- Dyrektor WFOŚiGW Wydział Zamiejscowy w Siedlcach oraz Aneta Somla pracownik WFOŚiGW w Warszawie. 

W trakcie spotkania prezentowane były założenia Programu, omówione zostały rodzaje przedsięwzięć, które 

mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiano sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz 

zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie było doskonałą okazją do zadawania pytań i uzyskiwa-

nia informacji niezbędnych do wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkanie eksperci 

przedstawili również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych 

i ekonomicznych tych zjawisk. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców z terenu gminy Cegłów. 

 

1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw 

wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej. 

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Woje-

wództwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze woje-

wództwa ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji in-

stalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących 

użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, 

uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących pa-

liw: 

• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miesza-

nek produkowanych z ich wykorzystaniem, 

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

z wykorzystaniem tego węgla, 

• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, 

• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna). 

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumen-

tów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumento-

wany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadza-

nia kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców. 

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 

5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem 

zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k. 
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21 lipca br. w Cegłowie odbył się XII Festyn Regionalny Sójka Mazowiecka. W tym roku gwiazdami 

festynu był Odział Zamknięty, Sławomir oraz Nastja. 

Wystąpili również: zespół rockowy I Can’t To-

day, Kądziołeczka z Osiecka, Młodzieżówka z Sule-

jówka, Zorza, Złote Lata z Sokołowskiego Domu Kul-

tury. Podczas trwania festynu wystawiane były liczne 

stoiska, wśród których znaleźć można było m.in. regio-

nalne potrawy i rękodzieło. Nie zabrakło też rozrywek 

dla najmłodszych, którzy mogli poszaleć w wesołym 

miasteczku, czy kupić zabawkę na stoisku. Na festynie 

podstawiony był też KRWIOBUS, gdzie każdy mógł od-

dać krew oraz miał możliwość zarejestrowania się jako 

Potencjalny Dawca Szpiku poprzez Fundację DKMS. 

Podczas festynu zorganizowany był Konkurs 

o Nagrodę Wójta Gminy Cegłów – ZŁOTA SÓJKA – na 

„Najlepszą tradycyjną przystawkę mazowiecką” oraz Konkurs o Nagrodę Wójta Gminy Cegłów – ZŁOTA SÓJKA 

– na „Najlepszą tradycyjną nalewkę mazowiecką”. Najsmaczniejszy okazał się chleb pieczony ze smalcem przy-

gotowany przez Tomasza Ławeckiego, II miejsce zajął ser podpuszczkowy dojrzewający z kozieradką według 

przepisu Honoraty Cieślak, III miejsce zaś zdobyły cebulaki Anny Bartnickiej. Wśród nalewek najlepsza okazała 

się nalewka żurawinowa Krystyny Jarzębskiej, II miejsce zdobyła pigwówka przygotowana przez Stowarzysze-

nie Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie, III miejsce zaś zdobyła nalewka pn. ,,Uśmiech Cegłowa” Zofii Zgrzeb-

nickiej. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 

W trakcie festynu wystąpili również laureaci III Cegłowskiego Festiwalu Muzycznego o nagrodę Wójta 

Gminy Cegłów Statuetkę „Złotej Sójki”. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 20 wykonawców, w tym cztery 

zespoły. Nagrodę Grand Prix Festiwalu („Złotą Sójkę”) oraz nagrodę pieniężną otrzymał Jakub Wieczorek 

z Jakubowa. W kategorii solistów do lat 16 II miejsce zajęła Julia Koszel z GBPK – Klubu Kulturalne Zacisze 

w Cegłowie, III miejsce przyznano Marii Michalec z Mistowa. Pierwsze miejsce w kategorii powyżej 16 roku życia 

otrzymał duet M.Kujawa i M.Gawlik-Kobylińska z Klubu przy Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie, drugie 

miejsce otrzymała Patrycja Szczepańska również z Rembertowa, III miejsce zajęła Joanna Choruta. Jury przy-

znało odpowiednio drugie i trzecie miejsce w kategorii zespoły: II dla Zespołu „Młodzieżówka z Sulejówka” oraz 

III dla Zespołu „Złote Lata” z Sokołowa. 

W tym roku odbyła się również II edycja wyborów 

na „Miss Gminy Cegłów 2018”. W finale można było 

zobaczyć trzy kandydatki, podczas dwóch prezenta-

cji. Tytuł Miss Gminy Cegłów – Miss Publiczności 

2018 oraz diadem i nagrodę finansową otrzymała 

Aleksandra Sikorska z Cegłowa. 

Tradycyjnie, koniec imprezy uświetnił zjawi-

skowy pokaz sztucznych ogni. Całość po raz kolejny 

poprowadził Tadeusz Lempkowski – animator ce-

głowskiej kultury oraz Anna Tarczyńska „Cegiełka” 

tegoroczna laureatka Nagrody Powiatu Mińskiego 

„Laura”, w kategorii kultura i sztuka. W tym roku pro-

gram festynu przyciągnął rekordową ilość mieszkań-

ców oraz gości z całego Mazowsza. 
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W niedzielę 19 sierpnia br. w Posiada-

łach odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne po-

łączone z oficjalnym otwarciem przebudowanej 

Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach. 

 

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła dzięk-

czynna msza święta, odprawiona przez probosz-

cza Parafii p.w. św. Anny w Kiczkach, ks. Sławo-

mira Safadera. 

Po poświęceniu chleba oraz wieńców, sta-

rostowie dożynek państwo Agata Parobczy i Jacek 

Markowski, przekazali wypiek dożynkowy Wójtowi 

Gminy Cegłów, Marcinowi Uchmanowi, który na-

stępnie dzielił się nim z mieszkańcami gminy. 

Wójt w słowach kierowanych do uczestni-

ków dożynek, dziękował rolnikom za ich pracę 

oraz mówił o trudnej sytuacji na wsi spowodowanej 

niekorzystnymi warunkami związanymi z suszą. 

Następnie ks. Sławomir Safader oraz ka-

płan Grzegorz Dróżdż poświęcili wyremontowany 

budynek świetlicy wiejskiej i tym samym, po prze-

cięciu wstęgi nastąpiło jego uroczyste otwarcie. 

Dla przybyłych na wspólne świętowanie 

udanych żniw, przygotowano wiele atrakcji. Nie za-

brakło ich dla młodszych, ani starszych uczestni-

ków uroczystości. Z dużym zainteresowaniem 

przyjęto tradycyjne pieśni dożynkowe i ludowe wy-

konywane przez Koła Gospodyń z terenu Gminy 

Cegłów oraz cegłowski zespół Zorza. Na scenie 

pojawili się również uczestnicy zajęć w Klubie Kul-

turalne Zacisze, Kapela Stanisława Ptasińskiego, 

Weterani Big Beatu, a także zespół Heros, który 

prowadził zabawę pod chmurką. 

W programie uroczystości oczywiście nie 

mogło zabraknąć konkursu na Najpiękniejszy Wie-

niec Dożynkowy, który rok rocznie jest punktem 

obowiązkowym. 

Zwyciężył wieniec z Posiadał, który drugi 

rok z rzędu zdobył I miejsce, pokonując wieniec  

z Podskwarnego – II miejsce oraz winiec z Peł-

czanki – III miejsce. 

Całość wydarzenia poprowadził Tadeusz 

Lempkowski oraz tegoroczna Miss Gminy Cegłów 

Aleksandra Sikorska. 

Współorganizatorami tegorocznych Doży-

nek Gminno – Parafialnych byli: Gmina Cegłów, 

Parafia p.w. św. Anny w Kiczkach, OSP Posiadały, 

Sołectwo Posiadały. 
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W dniach 24 – 26 sierpnia w Gospodarstwie Ekologicznym „Grajan” Grażyny Stelmachowskiej 
w Rososzy, a dokładnie na Rancho w Bożej Woli, odbyły się Dni Sera pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Wójta 
Gminy Cegłów Marcina Uchmana. 

 
To już VII edycja tego regionalnego wydarze-

nia, w tym roku zorganizowanego przez cegłowską 
Kulturotekę. Wsparcia finansowego oraz meryto-
rycznego udzielili również: Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa – Oddział terenowy w Warszawie oraz 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach – filia 
w Mińsku Mazowieckim, który reprezentowała Mał-
gorzata Płatek. 

Na rozpoczęcie Dni Sera odbyły się warsztaty 
serowarskie z prelekcją na temat ekologicznej żyw-
ności, walorów smakowych i zdrowotnych koziego 
mleka oraz serów.  Wykład poprowadził prof. 
nadzw. dr hab. inż. Roman Niedziółka z Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
oraz  Pan Radosław Bogusz ze Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Około 60 uczestników warsztatów poznawało tajniki  wytwarzania trady-
cyjnego sera z koziego mleka. Nie zabrakło degustacji tych „delicji” i trzeba przyznać, że świeżo wyprodukowany 
ser smakował wyśmienicie. W trakcie edukacji serowej odwiedził gospodarstwo Wójt Gminy Cegłów Marcin 
Uchman, który udzielił wydarzeniu również wsparcia finansowego. 

Niedzielny festyn zakończył Dni Sera, na który po-
mimo deszczowej pogody przybyło dużo uczestników, 

aby posłuchać i obejrzeć folkowe wykonanie piosenek 
członkiń z Kół Gospodyń Wiejskich z Posiadał i Pod-
ciernia oraz zespołu „Zorza”. Kapela  Stanisława Pta-
sińskiego z gościnnym wsparciem Piotra Dorosza, pod-
kreśliła charakter imprezy jak również dodała ludowo-
ści. Na scenie wystąpili również laureaci III Cegłow-
skiego Festiwalu Muzycznego o Nagrodę Złotej Sójki - 
Teresa Kowalska i zdobywca tego trofeum Jakub Wie-
czorek. Zaproszeni okoliczni serowarzy wystawili 
swoje sery, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 
przybyłych gości i władz samorządowych. Wypróbo-
wać można było wyśmienitych serów Lilji Less z Do-

brego, Wiesława Kalickiego z Gminy Mokobrody, Ma-
rzeny Pióro z Latowicza, Ewy Brodowskiej  z Dębe Wiel-

kiego, Anny Marczuk z Jakubowa i innych. Na festynie obecni również byli przedstawiciele gospodarstw ekolo-
gicznych z Mazur. Wieś Rososz ze swoimi serami reprezentowała sołtys Honorata Cieślak. 

Podziękowania i słowa uznania przekazał serowarom, uczestnikom oraz organizatorom  Dni Sera Wójt 
Marcin Uchman oraz Przewodniczący Rady Gminy Cegłów Krzysztof Janicki. Wśród gości obecny był również 
proboszcz Parafii  w Cegłowie ks. kan. Dariusz Cempura. 

Podczas festynu został rozstrzygnięty konkurs na „Potrawę regionalną z sera”. Komisja konkursowa 
w składzie: Wójt Marcin Uchman, Roman Niedziółka UPH w Siedlcach, Radosław Bogusz z SGGW w Warsza-
wie, Grzegorz Stelmachowski oraz Pani Aneta Orlikowska KOWR – Oddział w Warszawie pierwsze miejsce 
przyznała Elżbiecie Bajszczak z Podciernia za potrawę – „Ziemniaki zapiekane z serem pod sosem koperko-
wym”. 

Mimo deszczu frekwencja na festynie dopisywała. Rośnie zapotrzebowanie na dobry produkt regionalny, 
o czym świadczy duża ilość kupujących z Warszawy. Na zakończenie tradycyjna „Zabawa na dechach” do póź-
nych godzin wieczornych przypieczętowała tegoroczne Dni Sera. 
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Mamy za sobą otwarcie jednej z najwięk-

szych inwestycji w Gminie Cegłów – hali sporto-

wej, znajdującej się przy Zespole Szkolnym 

w Cegłowie. Jej otwarcie połączono z rozpoczę-

ciem roku szkolnego 2018/2019, które odbyło się 

nietypowo, bo 4 września. 

We wtorek o godz. 10:00 w kościołach para-

fialnych w Cegłowie odbyły się msze święte zwią-

zane z rozpoczęciem roku szkolnego, na których 

zgromadzili się uczniowie, rodzice, pracownicy 

szkoły, a także mieszkańcy i goście zaproszeni na 

otwarcie hali sportowej. Po zakończeniu nabo-

żeństw, przybyli udali się do hali sportowej. Tam pro-

gram podzielono na dwie części. 

Rozpoczęto od otwarcia hali poprzez przecię-

cie wstęgi, którego dokonali - oprócz gospodarzy 

wydarzenia – Wójta Gminy Cegłów - Marcina Uch-

mana, Przewodniczącego Rady Gminy Cegłów - 

Krzysztofa Janickiego, Dyrektor Zespołu Szkolnego 

w Cegłowie - Emilii Kowalczyk-Rumak, Prezesa 

Klubu Sportowego Jutrzenka Cegłów – Przemy-

sława Kaczorka oraz trenera UKS Jutrzenka Junior 

i zarazem Kierownika Hali Sportowej w Cegłowie – 

Stanisława Wójcika – zaproszeni goście: Maria Koc 

– Wicemarszałek Senatu RP, Czesław Mroczek - 

Poseł na Sejm RP, Daniel Milewski – poseł na Sejm 

RP, Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Eu-

ropejskiego, Adam Struzik – Marszałek Wojewódz-

twa Mazowieckiego, Antoni Jan Tarczyński – Staro-

sta Miński. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się rów-

nież: dyrektorzy i kierownicy Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

oraz jednostek podległych, naczelnicy Starostwa 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, burmistrzo-

wie i wójtowie z terenu powiatu mińskiego, radni po-

wiatowi, radni Gminy Cegłów, radni Gminy Cegłów 

poprzedniej kadencji, przedstawiciele służb mundu-

rowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organiza-

cyjnych z terenu powiatu mińskiego, kierownicy jed-

nostek organizacyjnych gminy, placówek oświato-

wych, sołtysi, prezesi OSP, Koła Gospodyń Wiej-

skich, koła łowieckie z terenu gminy, przedstawiciele 

Klubu Sportowego Jutrzenka Cegłów oraz UKS Ju-

nior Jutrzenka, prezesi stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych z terenu Gminy Cegłów, prezesi, 

dyrektorzy, właściciele firm i organizacji z terenu 

gminy. 

Poświęcenia obiektu dokonali: Biskup Diecezji 

Warszawsko – Praskiej Romuald Kamiński oraz Bi-

skup Starokatolickiego Kościoła Mariawitów Ludwik 

Maria Jabłoński. 
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Następnie Wójt Gminy opowiedział o procesie 

inwestycyjnym, a Dyrektor Zespołu Szkolnego doko-

nała uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Ko-

lejnym punktem uroczystości było wręczanie oso-

bom zaangażowanym w powstanie hali sportowej 

oraz gościom pamiątkowych medali. 

Podziękowaniom i przemówieniom nie było 

końca, lecz wkrótce rozpoczął się niezwykle dyna-

miczny i atrakcyjny program artystyczny. Występy 

wokalne i taneczne uczniów Zespołu Szkolnego 

w Cegłowie przeplatały się z wyjściami cheerleade-

rek z warszawskiej grupy Bell Arto. Było niezwykle 

barwnie i energicznie. Nauczyciele zadbali o cie-

kawe kostiumy i repertuar oraz przygotowali choreo-

grafie, które zostały wspaniale wykonane przez 

dzieci. Cheerleaderki w krótkich i dynamicznych wyj-

ściach dały popis piękna i sprawności fizycznej. 

Z pewnością część artystyczna była najmoc-

niejszą stroną uroczystości i warto było czekać na 

kolejne prezentacje. 

 

 

 

Na zakończenie odbył się pokaz żonglerki 

piłką w wykonaniu Pawła Wierzchowskiego, co było 

nie lada gratką, szczególnie dla młodych piłkarzy. 

W finale Anna Cegiełka zaśpiewała utwór 

,,Eye of the tiger”, którego zwieńczeniem był wybuch 

confetti, a tuż po występie na scenę wjechał 

ogromny tort, którym poczęstowano wszystkich 

uczestników imprezy. 

Do dyspozycji mieszkańców gminy oraz 

wszystkich chętnych do udziału w zajęciach na hali 

oddano budynek, w którym znajdują się m.in. boiska 

do gier zespołowych, sala baletowa, sala gimnastyki 

korekcyjnej, siłownie oraz sauna.
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W niedzielę, 7 października wystartowała 

piąta edycja Cegłowskiego Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego C3R „Barwy Jesieni w 100-lecie 

Niepodległości”. 

 

Jego organizatorem była Gmina Cegłów, przy 

wsparciu Nadleśnictwa Mińsk. Tegoroczne  

wydarzenie cieszyło się ogromnym zaintere-

sowaniem młodszych i starszych cyklistów, których 

liczba przekroczyła 175 osób! Niewątpliwie 

przyczyniła się do tego pogoda, która zachęcała 

wszystkich do aktywności na świeżym powietrzu. 

Uczestnicy rajdu tradycyjnie wystartowali 

z Gminnego Targowiska w Cegłowie. Następnie 

zatrzymali się na krótki przystanek w Posiadałach, 

gdzie Koło Gospodyń Wiejskich wraz z radnym 

Pawłem Świątkiem przygotowali poczęstunek. 

Stamtąd uczestnicy rajdu wyruszyli już prosto do 

Rezerwatu Jedlina, gdzie pod pomnikiem – „Trzy 

Krzyże” upamiętniającym powstańców z 1831 r. 

złożono kwiaty oraz uroczyście zaśpiewano 

,,Mazurka Dąbrowskiego”. 

Finałowym punktem na mapie rajdu było 

ognisko z kiełbaskami, zorganizowane na terenie 

Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni oraz 

nawiązujące do historii konkursy dla wszystkich 

chętnych. Odbyło się także grzybobranie – tytuł 

Mistrza Grzybobrania zdobył pan Stanisław 

Adamiec, który wraz z rodziną zebrał największą 

ilość grzybów, wśród których był również największy 

okaz. 

Nagrody otrzymali również najmłodsi 

uczestnicy tegorocznego rajdu – Alicja Ciemerych, 

Marcel Wójcik oraz Stanisław Sosiński, którzy w tym 

roku ukończyli rok, zaś tytuł najstarszego cyklisty 

przypadł panu Marianowi Dudzie (74 lata). Z  okazji 

100-lecia Niepodległości uczestnikom podczas 

zabawy towarzyszyły pieśni patriotyczne oraz 

zatańczono poloneza, który mimo improwizacji 

okazał się bardzo udany. 
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W środę 10 października br. w Klubie Kultu-

ralne Zacisze odbyła się uroczystość wręczenia me-

dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W roli gości 

honorowych wystąpiło 5 par małżeńskich z terenu 

gminy Cegłów, które zostały zgłoszone w drugiej po-

łowie 2017 roku. W wydarzeniu udział wziął również 

Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Przewodniczący 

Rady Gminy Cegłów Krzysztof Janicki. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Wójt udekorował Jubilatów Medalami i wręczył 

im legitymacje. Nie zabrakło również pamiątkowych 

dyplomów i upominków od władz gminy Cegłów. 

Odznaczenia otrzymały następujące pary: 

 

 

 P. Janina i Franciszek Roguscy z Wiciejowa 

 P. Alina i Jan Pałdyna z Mieni 

 P. Wanda i Józef Dudzińscy z Kiczek 

Pierwszych 

 P. Anna i Jan Krzewińscy z Cegłowa 

 P. Kazimiera i Zdzisław Czarnoccy z Huty 

Kuflewskiej 

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 

w wyjątkowej atmosferze. Całość poprowadził 

Tadeusz Lempkowski. W programie artystycz-

nym, przygotowanym specjalnie na tę okazję, wy-

stąpiła 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 

spędzonych lat, opowiadając m.in. o tym, w jakich 

okolicznościach się poznali oraz jak wyglądał dzień 

ich ślubu. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulu-

jemy i życzymy długich i pogodnych lat życia w jak 

najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania 

wszystkich zamierzeń i planów. 

Kolejna uroczystość wręczenia medali, odbędzie 

się po otrzymaniu następnej tury odznaczeń od Pre-

zydenta Rzeczpospolitej Polski. 
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W  poniedziałek 10-go września br. w Cen-

trum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie od-

była się uroczystość wręczenia nagród w konkursie 

o Laur Marszałka. Głównym celem przedsięwzięcia 

jest promocja kuchni regionalnej oraz tradycyjnych 

metod produkcji. 

Uczestnicy (przedsiębiorcy i producenci indy-

widualni) od jedenastu lat zgłaszają swoje produkty 

lokalne i tradycyjne, które przypisywane są 

do ośmiu kategorii konkursowych: wyroby piekarni-

cze, cukiernicze, przetwory mięsne, ryby i przetwory 

rybne, przetwory owocowe i warzywne, produkty 

mleczarskie, miody, napoje.  

Spośród 144 zgłoszonych specjałów, 16 na-

grodzono Laurem Marszałka, a 12 otrzymało wyróż-

nienia, które wręczył Marszałek Województwa Ma-

zowieckiego – Adam Struzik. 

Wśród wyróżnionych wyrobów znalazł się 

także salceson „Świński Ryjek” – produkowany 

przez Koło Gospodyń Wiejskich z Cegłowa! 

Salceson nie zawiera żadnych konserwantów, 

wzmacniaczy smaku czy zapachu. Produkuje się go 

wyłącznie z mięsa wieprzowego, a osłonkę stanowi 

żołądek wieprzowy, który nadaje potrawie orygi-

nalny wygląd (owalny lub podłużny, o lekko brązo-

wej lub różowej skórce). Środek stanowi przejrzysta 

galaretka z kawałkami mięsa i niedużą ilością tłusz-

czyku oraz zatopionymi ziarnami pieprzu. 

Wyróżnionym Gospodyniom serdecznie 

gratulujemy i życzymy kolejnych, także tych 

smacznych sukcesów! 

 

Gmina Cegłów została uznana 

za jedną z najlepszych spośród 

gmin wiejskich w najbardziej prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, w którym oceniane są 

wszystkie samorządy w Polsce!  Gmina Cegłów uplasowała się na 43 miejscu spośród wszystkich 1555 gmin 

wiejskich w Polsce, na 8 miejscu w województwie mazowieckim oraz 1 miejscu w powiecie mińskim. 

Ranking Samorządów jest organizowany przez „Rzeczpospolitą” już od 14 lat. Celem organizatorów jest 

wyłonić i pokazać jako przykłady do naśladowania te samorządy. Które najlepiej dbają o swój zrównoważony 

rozwój. 

Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego 

rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości 

społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami w tych obszarach 

zwiększa potencjał rozwojowy samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. 
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16 września br. w sali koncertowej Klubu 

Kulturalne Zacisze odbyło się niecodzienne 

wydarzenie kulturalne - Jubileusz 10-lecia dzia-

łalności artystycznej zespołu Zorza. 

Można powiedzieć, że dziesięć lat minęło jak 

jeden dzień, bo Panie ciągle pogodne, pełne za-

pału tworzenia i śpiewania, tak jak dziesięć lat 

temu. Poświadczyli o tym jednogłośnie zaproszeni 

goście i licznie zebrani mieszkańcy. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sta-

rosta Miński Antoni Tarczyński, Wójt Gminy Ce-

głów Marcin Uchman, Kierownik SP ZOZ w Cegło-

wie lek. med. Waldemar Jabłoński, Przewodni-

cząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Cegłowie Jadwiga Kaczorek, Kierownik Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Ko-

rzeń, przedstawiciele Stowarzyszeń, sołtysi oraz 

zespół „Serenada” z Jakubowa. 

Uroczystość rozpoczęto tradycyjnym ,,100 

lat” dla Jubilatek oraz oficjalnym przywitaniem go-

ści. Alina Kaska, inicjatorka zespołu „Zorza”, przy-

bliżyła jego historię oraz podziękowała wszystkim, 

którzy przez te 10 lat wspierali i pomagali Jubilat-

kom w ich artystycznej działalności. Wiele ser-

deczności i gratulacji złożyli goście wydarzenia. 

Na scenie wymieniono wiele osiągnięć arty-

stycznych i wspaniałych koncertów zespołu Zorza, 

który brał udział nie tylko w wydarzeniach lokal-

nych, ale też powiatowych oraz o randze woje-

wódzkiej. 

 

Podczas obchodów 10-lecia Jubilatki wraz 

z Jolantą Kowalczyk - dyrektorem artystycznym 

zespołu „Zorza”, otrzymały listy gratulacyjne, dy-

plomy, prezenty, statuetki oraz kwiaty. Nie zabra-

kło także licznych podziękowań od sympatyków 

i przyjaciół zespołu dla Pań za ich dorobek kultu-

ralny. 

W trakcie koncertu wystąpił również zapro-

szony zespół z Jakubowa, który na stałe współpra-

cuje z Cegłowem. Zespół „Serenada” wyśpiewał 

specjalnie przygotowaną na tę uroczystość nie-

spodziankę. Na akordeonach przygrywali zapro-

szeni muzycy Stanisław Woźnica i Zdzisław Jało-

cha, którzy uświetniali uroczystość muzyką na 

żywo. 

Teresa Kowalska, członkini zespołu zaśpie-

wała dwie specjalnie dedykowane swoim koleżan-

kom piosenki. Cezary Wocial z zespołu Serenada 

rozbawił publiczność największymi przebojami 

disco polo. Jak przystało na tak wyjątkową imprezę 

nie zabrakło wspólnego śpiewania i biesiadowa-

nia. Jubileusz dopełnił słodki poczęstunek, gorący 

posiłek i wspólne tańce. 

Z okazji Jubileuszu, wszystkim Paniom  z ze-

społu „Zorza”, życzymy wszelkiej pomyślności, 

dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywno-

ści twórczej, aby kolejne lata były równie owocne, 

jak te dotychczasowe. 

10 – lecie działalności zespołu jest wspania-

łym dowodem na to, jak silną więź tworzy wspólne 

śpiewanie oraz kultywowanie tradycji i obrzędów 

ludowych. 
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W poniedziałek, 1 października br., w Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturotece gościł Ernest 

Bryll – wielka osobistość polskiej literatury współczesnej. Spotkanie było jednocześnie wspaniałym 

zwieńczeniem inauguracji Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku. 

 

Poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dzienni-

karz, tłumacz i krytyk filmowy, a także dyplomata. 

Obecny na scenie polskiej literatury od 1958 r., kiedy 

to ukazał się jego pierwszy tomik poezji. Wspaniały 

gawędziarz z wielkim poczuciem humoru, opowiadał 

o swojej poezji, ale też doświadczeniach w świecie 

dyplomacji. 

Bohater spotkania i licznie zgromadzona pu-

bliczność mieli okazję wysłuchać poezji Ernesta 

Brylla w wykonaniu Wiktorii Kieliszczyk, uczennicy 

Zespołu Szkolnego w Cegłowie, a także utworów na-

szych rodzimych poetów w osobach Ewy Furmań-

skiej, Piotra Dworzyńskiego i Krzysztofa Zagań-

czyka. Muzyczną oprawę zapewnił Karol Piątkowski, 

a całość poprowadził Tadeusz Lempkowski. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W sobotę, 8 września w całej Polsce odbyła się siódma już edycja Narodowego Czytania, 

akcji organizowanej przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej głównym celem jest przede wszystkim 

popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z naj-

większymi dziełami polskiej literatury. 

W tegorocznej odsłonie wydarzenia, czytanym utworem było ,,Przedwiośnie” Stefana Żerom-

skiego, które można było również usłyszeć pod Gminną Biblioteką Publiczną w Cegłowie. Fragmenty 

powieści interpretowali zaproszeni goście. 

Muzyczną oprawę spotkania zapewnił zespół śpiewaczy Zorza z akompaniamentem Jolanty 

Kowalczyk. Imprezie towarzyszyła wystawa "Drogi Polski do Niepodległości". Można było także za-

opatrzyć się w okolicznościową zakładkę oraz przystawić pamiątkową pieczątkę Narodowego Czy-

tania.  
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W sobotę, 15 września br. na boiskach przy 

Zespole Szkolnym w Cegłowie odbyła się kolejna 

edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Cegłów. 

 

Tak, jak w ubiegłym roku zawody rozegrano w ka-

tegorii ,,młodzików”  i kategorii ,,OPEN”. W turnieju łącz-

nie udział wzięło 12 zespołów. 

Do rozgrywek ,,młodzików” przystąpiło 6 drużyn. 

Młodzi piłkarze wykazali się swoimi umiejętnościami 

nabytymi na treningach, a obecność rodziców zagrze-

wała do sportowej walki na boiskach. Ostatecznie kla-

syfikacja kategorii przedstawia się następująco: 

1. UKS Dąbrówka (Mińsk Mazowiecki) 

2. Watra Mrozy 

3. Jutrzenka II 

4. Dwie Jedynki 

4. Jutrzenka II 

4. Tygrysiątka (Huta Mińska) 

Uczestnicy otrzymali puchary, medale oraz ko-

szulki pamiątkowe, które wręczył Wójt Gminy Cegłów – 

Marcin Uchman wraz z Prezesem Jutrzenki Nowej Ce-

głów – Przemysławem Kaczorkiem.  

Po krótkiej przerwie przystąpiono do rozgrywek 

kategorii „OPEN”, do której w tym roku przystąpiło 6 ze-

społów. Wszystkie mecze były bardzo widowiskowe, 

a uczestnikom towarzyszyła atmosfera zaciętej sporto-

wej walki. Ostatecznie klasyfikacja kategorii „OPEN” 

przedstawia się następująco: 

 

1. Wybrzeże Klatki Schodowej (Piaseczno) 

2. Ulany Ptyś (Siennica) 

3. Gmina Cegłów 

4. Gorące Papryczki (Siennica) 

5. Są Gorsi (Firma Stol-Bud) 

6. KS Turkuć Podjadek (Cisie) 

Uczestnicy otrzymali puchary oraz koszulki pa-

miątkowe, a piłkarze pierwszych 3 drużyn zostali nagro-

dzeni medalami oraz bonami o wartości odpowiednio 

500 zł, 300 zł i 200 zł na zakup sprzętu sportowego, 

ufundowanymi przez firmę ENERGOTEL Joanna Ta-

ciak. Królem strzelców turnieju został Kamil Rutkowski 

z drużyny Ulany Ptyś, a za najlepszego bramkarza 

uznano Damiana Świątka z Wybrzeża Klatki Schodo-

wej. 

Całość kosztów związanych z organizacją turnieju dla 

dzieci dzięki pozyskanej przez Jutrzenkę Nową Cegłów 

dotacji, pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Ma-

zowieckiego. 

 



 

 

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie inwestycji przeprowadzonych w Gminie Cegłów w przeciągu 

ostatnich 4 lat. 

 

         Hala Sportowa 

Budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2- kondygnacyjny w części 

zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym nad halą sportową oraz jednospadowy nad częścią 

socjalno-sanitarną i częścią sportową, oraz z dachem jednospadowym nad łącznikiem i klatką schodową. 

Budynek hali o wymiarach 24,15mx45,02m i wysokości w kalenicy 11,16m od projektowanego poziomu 

posadzki.  

Ściany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków z betonu 

komórkowego murowanych na klej, ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej KL 10 na 

zaprawie cementowo -wapiennej.  

Strop w części socjalno- sanitarnej - żelbetowy gęstożebrowy, w hali sportowej stropodach 

niewentylowany na dźwigarach drewnianych na których zaprojektowano płytę warstwową z rdzeniem 

poliuretanowym. Konstrukcję dachu nad łącznikiem zaprojektowano z elementów drewnianych (krokwie 6xl2cm, 

płatew 14x14cm, murłaty 14x14cm, słupki 14x14cm) przekrytych blachą trapezową układaną na łatach 

drewnianych 4,0 x 5,0cm, kontrłatach 2,5x4,0cm lub deskach gr. 25 mm szer. 12cm o rozstawie co 34 - 40 cm, 

z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 20 cm.  

 

Zestawienie powierzchni i kubatury:  

 - powierzchnia zabudowy   1 744,76 m2  

 - powierzchnia użytkowa   2 266,12 m2  

 - kubatura                               15 151,27 m3  

 - dojścia i dojazdy                  4 209,86 m2 

 - parkingi                                688,30m2 

 

Parking 35 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.  

Rozpoczęcie 07/05/2015r. Oddanie do użytkowania 6 lipca 2018r. 

Wartość zadania: 7 444 042,73zł 

 

 

Posiadały Świetlica Wiejska (OSP) 

 

Budynek murowany z dachem wielospadowym, parterowy, niepodpiwniczony. 

- pow. użytkowa – 235,35m2(bez garażu) 

- pow. użytkowa garażu-41,29m2 

- pow. użytkowa razem -276,69m2 

- pow. zabudowy – 344,16m2 

- pow. całkowita –344,16m2 

- kubatura – 1645m3 

- wysokość budynku –6,05m 

- długość -28,68m 

- szerokość -16,92m 

- dach dwuspadowy  

- budynek posiada jedną kondygnację nadziemną 
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Lata 2016-2018 

Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

styropianem gr. 18cm samogasnącym o zwiększonej izolacyjności cieplej i współczynniku przewodzenia ciepła 

lambda =0,036 W/m2xK. Docieplenie ościeży  styropianem gr. 4cm samogasnącym o zwiększonej izolacyjności 

cieplej i współczynniku przewodzenia ciepła lambda =0,036 W/m2xK. Posadzka na gruncie izolacja termiczna 

ze styropianu gr. 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła lambda =0,036 W/m2xK. Posadzka w garażu 

polistyrenem ekstrudowanym o współczynniku przewodzenia ciepła lambda =0,036 W/m2xK. Docieplenie 

stropu drewnianego wełną mineralną gr. 24cm o współczynniku przewodzenia ciepła lambda =0,036 W/m2xK. 

Docieplenie stropów typu KLEINA wełną mineralną o gr. 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 

=0,036 W/m2xK. Wymiana drzwi zewnętrznych szt. 3. Wymiana drzwi garażowych szt. 1. Wymiana okien i drzwi 

balkonowych szt. 16.  Roboty elektryczne polegają na wymianie istniejącego przyłącza napowietrzanego oraz 

wykonaniu instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej.  Oprawy oświetleniowe w technologii LED. 

Modernizacja pomieszczeń w budynku. Wykonanie wentylacji. Montaż nagłośnienia instalacji LAN. Wykonanie 

odwodnienia.  Wykonanie oświetlenia zewnętrznego. Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie 

ogrzewania elektrycznego. Utwardzenia z kostki brukowej gr. 8cm na pow. 614m2.  

 

Rozpoczęcie 26/08/2016r. 

Zakończenie 10/08/2018.  

Rok 2016 - koszt 314 577,05zł 

Lata 2017-2018 – koszt 385 650,00zł 

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Rozbudowa i przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie. Budowa placu zabaw. 

Wykonanie odwodnienia terenu. 

BUDYNEK ISTNIEJĄCY: 

Ilość kondygnacji:1 

Kubatura: 869,19m3 

Powierzchnia zabudowy: 151,89m2 

Powierzchnia całkowita: 127,80m2 

Powierzchnia użytkowa: 127,80m2 

ROZBUDOWA: 

Ilość kondygnacji:2 

Kubatura: 1399,76m3 

Powierzchnia zabudowy: 234,05m2 

Powierzchnia całkowita: 1088,72m2 

Powierzchnia użytkowa: 244,62m2 

Budynek po rozbudowie: 

Ilość kondygnacji:2 

Kubatura: 2268,95m3 

Powierzchnia zabudowy: 385,94m2 

Powierzchnia całkowita: 1216,52m2 

Powierzchnia użytkowa: 372,42m2 

Powierzchnie utwardzone 

chodniki, dojazdy – 512,62m2 

taras historyczno-rekreacyjny, schody  – 788,34m2 

razem – 1 300,96m2 

Rozpoczęcie 02/12/2016r. - Zakończenie 30/11/2017. Koszt – 1 896 648,56zł 
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Baza przy Oczyszczalni Ścieków w Cegłowie 

 

Rok 2015 

Utwardzenie terenu pod halę stalową z kostki betonowej – 268,0m2 

Utwardzenie placu manewrowego – 183,0m2  

 

termin wykonania – 01/12/2015r. – 30/12/2015r. 

koszt wykonania 78 720,00 

 

Rok 2016 

dostawa i montaż hali stalowej ocieplonej. o wym. szer. 10,74m; długość 25,40m; wysokość 4,5m.  

Pow. użytkowa 261,92m2. Kubatura 1 314,55m3. 

 

termin wykonania – 27/01/2016r. – 08/07/2016r. 

koszt wykonania 184 738,00zł 

 

 

 

Centrum Organizacji Pozarządowych 

 

Obecnie powstaje Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Cegłowie przy ul. Kolejowej. 

Budynek będzie dwukondygnacyjny: na piętrze znajdą się pomieszczenia dyżurki, szatnie oraz część sanitarna 

– wszystko przeznaczone dla OSP. 

Na parterze zaplanowano garaże na samochody OSP, a także sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym 

i kuchennym przeznaczona do organizowania konferencji, szkoleń, zajęć warsztatowych. 

 

POW. UTWARDZONE: 

Droga, chodniki, śmietnik, schody, miejsca 

parkingowe - 864m2 

 

Budynek  

Ilość kondygnacji - 2 

Kubatura - 3611m3 

Powierzchnia zabudowy -  612,31m2 

Powierzchnia całkowita - 759,81m2 

Powierzchnia użytkowa - 680,67m2 

Wysokość budynku – 7,44m 

Długość – 28,51m 

Szerokość – 22,04m 

termin wykonania – 10/05/2018 r. – 31/12/2018 r. 

koszt wykonania 2 718 505,00zł 
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21 mln 436 tys. 21 mln 813 tys. 24 mln 662 tys. 27 mln 118 tys.

20 mln 534 tys. 22 mln 180 tys. 24 mln 301 tys. 32 mln 688 tys. 

4 mln 669 tys. 3 mln 897 tys. 4 mln 421 tys. 10 mln 959 tys. 

Budżet Gminy Cegłów z roku na rok ulegał zwiększeniu. Dochody gminy uległy zmianie od 21 mln 436 

tys. w roku 2015 do 27 mln 118 tys. w roku 2018, co oznacza coraz większe środki pozyskane  z zewnątrz. 

Także wydatki wykazują tendencję wzrostową co przekłada się na większe przeznaczenie środków na realizację 

inwestycji. Pozyskanie środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 3 mln 684 tys. przyczyniła się do 

znacznego wzrostu wydatków inwestycyjnych w 2018 roku. Wskazana inwestycja realizowana będzie w latach 

2018 – 2020 w kwotach: w 2018 r. 823.195,77 zł.,  w roku 2019 r. 5.040.181,15 zł., w 2020 r. 4.252.459,71 zł.   

 

Środki przeznaczone na realizacje inwestycji drogowych 

to 5.978.515,85 zł. 

Pozyskano na ten cel środki zewnętrzne w wysokości 

1.991.224,21 zł. 

Powyższe środki przeznaczono na: 

 Modernizacje ulic: Mazowieckiej, ks. 

Katuszewskiego i Zygmunta III Wazy w Cegłowie 

 Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowościach Gminy Cegłów: Huta 

Kuflewska - Wola Stanisławowska 

 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości 

Piaseczno na odcinku drogi powiatowej nr 2242W 

do Leśniczówki Piaseczno 

 Przebudowę ulicy Konopnickiej oraz ulic 

Orzeszkowej i Słowackiego w Cegłowie 

 Przebudowę drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie 

- Kiczki Pierwsze 

 Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w miejscowości Posiadały 
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 Przebudowę drogi gminnej nr 220104W położonej na 

działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, 

gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km 

 Przebudowę poprzez utwardzenie ulicy Ogrodowej  

i Słonecznej w Cegłowie 

 Przebudowę poprzez utwardzenie ulicy Nowej  

w Cegłowie 

 Przebudowę drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin 

 Przebudowę poprzez utwardzenie ul. Łokietka  

i ul. Jaśminowej w Cegłowie 

 Przebudowę drogi gminnej nr 251 miejscowości 

Wiciejów 220116W 

 Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kiczki 

Pierwsze, gmina Cegłów 

 Przebudowę drogi gminnej nr 220112W Wiciejów - 

Tyborów - gr.gm. Mińsk Maz.  

 

 

W latach 2015 – 2016 wykonano termomodernizację nastę-

pujących obiektów: 

 budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie 

 budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie – filia 

Piaseczno 

 budynku Urzędu Gminy Cegłów 

Wartość inwestycji 1.108.109,71 zł.  

Otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW 774.377,08 zł.   
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Cegłów z dnia 18 września 2018 roku 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Cegłów podaje 

do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-

czych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

Nr obwodu gło-

sowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Cegłów ulice: Partyzantów, Piaskowa, Akacjowa, Brzozowa, Gra-

niczna, Jaśminowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Władysława Łokietka, 

Młyńska, Ogrodowa (nr 14, 16, od nr 18 do końca), Słoneczna, So-

snowa, Spokojna, Świerkowa, Willowa, Cisie, Tadeusza Kościuszki, 

Mariawicka, Adama Mickiewicza, Ogrodowa (nr 1 - 13, 15, 17) Elizy 

Orzeszkowej, Juliusza Słowackiego, Wiosenna. 

Urząd Gminy Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 

05-319 Cegłów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-

sprawnych 

 

2 

Cegłów ulice: Chabrowa, Henryka Dobrzyckiego, Nowa, Józefa Pił-

sudskiego, Poprzeczna, Stanisława Rżysko, Jana III Sobieskiego, 

Sportowa, Widok, Wrzosowa, Zacisze, Adama Asnyka, Plac im. Alek-

sandra Czeczyna, Aleksandra Fredry, Plac Anny Jagiellonki, ks. Fe-

liksa Katuszewskiego, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kolonia, 

Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Wojciecha Oczko, Bolesława 

Prusa, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima, Zyg-

munta III Wazy.  

Sołectwa : Pełczanka , Rudnik, Skwarne, Woźbin. 

Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka  

w Cegłowie, Józefa Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełno-

sprawnych 

 

3 Sołectwa: Kiczki Pierwsze, Kiczki Drugie 
Dom Ludowy w Kiczkach, Kiczki Pierwsze 72,  

05-319 Cegłów 

4 
Sołectwa: Podciernie, Podskwarne, Huta Kuflewska, Wola Stanisła-

wowska 

Wioska Kulinarna w Podcierniu, Podciernie 85, 05-

319 Cegłów 

Lokal dostosowany do potrzeb wybor-

ców niepełnosprawnych 

5 Sołectwa: Posiadały, Piaseczno, Rososz, Skupie 

Świetlica Wiejska w Posiadałach, Posiadały 78,  

05-319 Cegłów 

Lokal dostosowany do potrzeb wy-

borców niepełnosprawnych 

6 Sołectwa: Mienia, Tyborów, Wiciejów, Wólka Wiciejowska 

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni, 

Mienia 64, 05-319 Cegłów 

Lokal dostosowany do potrzeb wy-

borców niepełnosprawnych 

7 Dom Pomocy Społecznej im. Św Józefa w Mieni 
Dom Pomocy Społecznej im. Św Józefa w Mieni, 

Mienia 94, 05-319 Cegłów 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

* całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; * całkowitej niezdolności do pracy; * niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; * o zaliczeniu do I grupy inwalidów; * o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
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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 
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