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W 1621 roku Cegłów otrzymał prawa miejskie nadane mu przez Kapitułę 
Warszawską, a potwierdzone przez króla Zygmunta III Wazę. Z tej okazji 
planowane jest wydanie obszernej publikacji dotyczącej historii miejscowości od 
jej zarania  aż do dziś. W związku z rozległymi badaniami historycznymi, które są 
niezbędne do rzetelnego i całościowego opracowania tematu, już teraz 
podejmowane są prace przygotowawcze. W poniedziałek 24 kwietnia, o godz. 
17.00 w Klubie Kulturalne Zacisze, odbędzie się spotkanie z historykiem 
Andrzejem Nowikiem, który poprowadzi prace badawcze nad historią Cegłowa. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do pomocy.  

Pieczęć miasta Cegłowa –  
 pierwsza postać herbu 
 

              

 23 kwietnia – Dzień Ziemi 
 3 maja – Rocznica Konstytucji 3 Maja 
 21 maja – V Mazowiecka Majówka z Biegami 
 30 maja – Dzień Matki Wsi 
 8-11 czerwca – Festiwal Kultury i Nauki 
 11 czerwca – Gminne Zawody Sportowo-Po-

żarnicze 
 30 lipca – Festyn SÓJKA MAZOWIECKA 
 27 sierpnia – Dożynki Gminne 
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Od początku roku Rada Gminy obradowała cztero-
krotnie:  
- 26 stycznia odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów,  
- 9 lutego odbyła się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy,  
- 23 lutego odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów, 
- 23 marca odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady 
Gminy Cegłów. 

W porządku obrad sesji Rady Gminy poza podjęciem 
uchwał, znalazły się m. in. sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji zadań bieżących. Wśród najważniejszych za-
dań zrealizowanych w okresach międzysesyjnych Wójt 
wymienił m. in.: 

• budowę hali sportowej – trwają prace przygoto-
wawcze, ustawiono budynki socjalne, wyko-
nawca ogrodził plac budowy, 

• rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej,  
• wyprawkę dla pierwszego nowonarodzonego 

mieszkańca naszej gminy w 2017 r. 
• konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycz-

nej dla m. Cegłów 
• podpisanie dwóch umów na powierzenie realiza-

cji zadania z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu. 

• szczepienia przeciwko zakażeniom HPV - wyko-
nawcą szczepień będzie: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie, 

• złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzię-
cia pn. ,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, 
gmina Cegłów” 

Na XXXIII sesji Rady Gminy zostały przedstawione 
roczne sprawozdania: 

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 
2016 r. 

 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Cegłowie za 2016 r. 

 z prac stałych Komisji Rady Gminy Cegłów za 
2016 r. 

 z pracy Rady Gminy Cegłów za 2016 r. 
Na XXXV sesji Rady Gminy zostało przedstawione 
roczne sprawozdanie:  

 SP ZOZ w Cegłowie  
Na XXXVI sesji Rady Gminy zostało przedstawione 
roczne sprawozdanie: 

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie 
Na sesjach radni Gminy Cegłów przyjęli m. in. 
uchwały: 

 w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, 

 w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Cegłów,                                                               
  

                                                             
 w sprawie określenia kryteriów naboru do 

przedszkoli i publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Cegłów w 
postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów,  

 w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2017 r., 

  w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez gminę w zakresie 
przyjmowania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów, sposobu ich świadczenia oraz wysoko-
ści cen za te usługi. 

 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Cegłów,   

 w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości Cegłów”, 

 w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Ce-
głów projektu uchwały ustalającej zasady i wa-
runki sytuowania na terenie Gminy Cegłów obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 w sprawie planu dofinansowania form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Cegłów, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przy-
znawane w roku 2017. 
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Dowód osobisty wyrabiamy po osiągnięciu pełnoletności, a następnie cyklicznie, co 10 lat, chyba że 
zmieniamy nazwisko lub zniszczymy dowód lub go utracimy - wtedy wyrabiamy go częściej.  

Ze względu na to, iż rok 2007 był rokiem szcze-
gólnym pod względem ilości osób, które dokonały wy-
miany zielonego książeczkowego dowodu osobistego 
na obowiązujący (plastikowy), prosimy mieszkańców 
naszej gminy o sprawdzenie terminu ważności wła-
snego dowodu osobistego oraz osób pełnoletnich  
w swoich rodzinach. 

Według obliczeń, ponad pięć milionów osób  
w naszym kraju będzie musiało w tym roku wymienić 
dowód osobisty, bo kończy się jego dziesięcioletni 
okres ważności. Największe obciążenie zacznie się od 
lipca. By uniknąć niepotrzebnych trudności, związa-

nych z posiadaniem nieważnego dowodu osobistego oraz oczekiwaniem na wyrobienie nowego, prosimy  
o sprawdzenie jego ważności i złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego w czasie około 30 dni 
przed utratą jego ważności. 

Aby złożyć wniosek trzeba zgłosić się do urzędu z dotychczasowym dowodem osobiście, a w przypadku 
problemów zdrowotnych uniemożliwiających dotarcie do urzędu, poinformować o tym urząd telefonicznie lub 
przez inną osobę. 

Przed wizytą w urzędzie należy zadbać o kolorowe zdjęcie, wykonane według obowiązujących przepisów 
i wypełnić wniosek - można go pobrać z Internetu, wydrukować i wypełnić w domu. Pusty formularz otrzymamy 
też w Urzędzie Gminy w Cegłowie, w pokoju nr 3  (tel. 25 759 59 37). 

Uwaga: bez ważnego dowodu osobistego nie można pobrać pieniędzy z banku, zarejestrować samochodu, kupić telefonu 
czy zarejestrować się w urzędzie pracy. 

 

Wójt Gminy Cegłów informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 
1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.), Gmina Cegłów 
zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-
wowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.  
W celu aktualizacji ewidencji, prosimy wszystkich mieszkańców 
Gminy Cegłów posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczysz-
czalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia posiadanego zbior-
nika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ście-
ków i dostarczenie do Urzędu Gminy Cegłów w terminie do 30 
kwietnia 2017 r.  
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Cegłów w pokoju nr 5 lub na stronie internetowej  
www.ceglow.pl. Wypełnione druki prosimy dostarczyć do sołtysa, składać w Urzędzie Gminy Cegłów, ul. Ko-
ściuszki 4, 05-319 Cegłów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: e.czapska@ceglow.pl. 
 

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.  

http://n-0-114.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p121/f/52d080a3e172c33fd6886a37e7288491/a6438842-0086-4de7-a892-e953c2d819ff.pdf
http://www.ceglow.pl/
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Wraz z rozpoczynającym się sezonem wiosennym apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości  
o uprzątnięcie zalegających odpadów. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (art. 26 ust. 1) posiadacz ta-
kowych jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 
magazynowania. Zbiórka odpadów problemowych w ramach gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych 
odbędzie się w pierwszej połowie  kwietnia. Wówczas bez konieczności jakiegokolwiek wywozu właściciele 
nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów będą mieli możliwość nieodpłatnego pozbycia się m.in.: 
starych mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, sanitariatów itp. 

Dla tych, którzy nie zdążą z wystawieniem niepotrzebnych rzeczy przed swoją posesję, pozostaje moż-
liwość dostarczenia ich we własnym zakresie do PSZOK-u. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Cegłowie znajduje się przy ul. Dobrzyckiego 37 i czynny jest w poniedziałki od 10-18 oraz w soboty w godzi-
nach od 11 -13, z wyłączeniem dni świątecznych. Warunkiem pozostawienia odpadów jest aktualny dowód 
wpłaty za pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu gminy. Przekazywane odpady muszą być posegre-
gowane na poszczególne frakcje. Miesięcznie w ramach danej deklaracji można dostarczyć nie więcej niż 360 
litrów odpadów. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są: 
papier, tektura (makulatura, karton), szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym 
odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (nie dotyczy papy i odpadów 
zawierających azbest), zużyte opony.  
 
  Urząd Gminy w Cegłowie przypomina wszystkim, którzy złożyli 
deklaracje wskazując na selektywny sposób gromadzenia odpadów,  
o konieczności właściwej segregacji. Zgodnie z obowiązującym Regula-
minem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów do gro-
madzenia odpadów przeznaczone jest 6 następujących kolorów worków: 

a) niebieski – papier i makulatura 
b) żółty – plastik, metal, opakowania wielomateriałowe,  
c) biały – szkło, 
d) czarny – odpady pozostałe nie nadające się do segregacji, 
e) szary – popiół, 
f) brązowy – bioodpady (liście, trawa, resztki jedzenia) 
Za pozbywanie się odpadów właściciele nieruchomości zamieszka-

łych lub użytkownicy ponoszą miesięczną opłatę od osoby w wysokości 
5 zł w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów oraz 15 zł mie-
sięcznie - w przypadku wyboru zmieszanego sposobu gromadzenia od-
padów. Rodzinom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się 
do selektywnej zbiórki odpadów, przysługuje zwolnienie w wysokości 
100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i ko-
lejne dziecko w rodzinie. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Cegłów wniosek o zwolnienie. Dla dzieci powyżej 18 roku życia, które 
nadal się uczą, wraz z wnioskiem należy złożyć dokument potwierdzający 
kontynuowanie nauki.  

W przypadku jakiejkolwiek zmiany stanowiącej podstawę do ponosze-
nia opłat należy złożyć korektę deklaracji. W razie niezłożenia takiej de-
klaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, 
wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty na podstawie danych 
właściwych dla wybranej przez Radę Gminy metody. W celu weryfikacji 
sposobu pozbywania się odpadów prowadzone będą wybiórcze kontrole 
wystawianych odpadów.  

 

W związku z rozpoczynającym 
się sezonem prac polowych,  
a następnie zaleganiem opako-
wań po środkach ochrony roślin, 
nie należy zapominać, iż są to 
odpady niebezpieczne. Z uwagi 
na ich wysoką szkodliwość pro-
wadzącą do zaburzeń fizjologicz-
nych a nawet  śmierci, puste 
opakowania można zwrócić do 
sklepów. Dając Państwu dodat-
kową możliwość wyboru bez-
piecznego pozbycia się pustych 
pojemników po środkach 
ochrony roślin, Urząd Gminy  
w Cegłowie informuje, iż w dru-
giej połowie 2017 r. planowana 
jest ich nieodpłatna zbiórka. 
Szczegółowe informacje doty-
czące organizacji akcji zostaną 
Państwu przekazane za pośred-
nictwem sołtysów oraz strony in-
ternetowej www.ceglow.pl.   

 

http://www.ceglow.pl/
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W 2016 i 2017 roku w Cegłowie przybyły trzy ulice. Swoje nazwy 
dostały: ulica Wrzosowa, położona w płn-zach. części miejscowości (od-
chodzi od ul. Widok, pomiędzy ul. Zacisze i Chabrową), ulica Akacjowa 
łącząca ul. Spokojną i Sosnową (pomiędzy ul. Młyńską i Świerkową). Trze-
cia ulica to Jana III Sobieskiego, odchodząca od ul. Poprzecznej w kie-
runku południowym (w okolicach ul. Sportowej).  

Rada Gminy może nadać nazwę dla wydzielonej drogi tylko, jeżeli 
otrzyma pisemną zgodę lub zgodny wniosek wszystkich właścicieli nieru-
chomości położonych przy nich i mających udział w działkach stanowią-
cych te drogi wewnętrzne. Nadanie nazwy ulicy pozwoli w sposób jasny 
zidentyfikować punkty adresowe dla służb i przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Cegłów. Numer adresowy nadawany jest dla budynku, 
znajdującego się na działce i umiejscawiany zazwyczaj  przy głównym  wej-
ściu do budynku. Możliwe jest też nadanie numeru adresowego dla plano-
wanego budynku. Pozwoli to o wiele łatwiej załatwić formalności takie jak: 
zawarcie umowy na dostarczanie energii elektrycznej, złożenie deklaracji 
na odbiór odpadów, bądź - w przypadku zaistnienia potrzeby - wezwanie 
odpowiednich służb ratowniczych. 

Położenie punktów adresowych w naszej gminie można sprawdzić 
na stronie internetowej www.ceglow.e-mapa.net. Dane numeracji adreso-
wej Gminy Cegłów są również dostępne na stronie http://www.punktyadre-
sowe.pl, w zakładce: dane publiczne. Na dzień 9  marca 2017 r. na terenie 
Gminy Cegłów znajduje się 2411 punktów adresowych.  
 

Wszystkich zainteresowanych nadaniem nazwy ulicy bądź numeru 
adresowego dla nieruchomości zapraszamy do Urzędu Gminy w Cegłowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z art. 37b ust.  
2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym  
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) 
zawiadamiam, iż w dniu 23 lutego 
2017 r. Rada Gminy Cegłów po-
jęła uchwałę Nr XXXV/276/17  
w sprawie przygotowania pro-
jektu uchwały ustalającej zasady 
i warunki sytuowania na terenie 
Gminy Cegłów obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych  
i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabaryty, stan-
dardy jakościowe oraz rodzaje 
materiałów budowlanych, z ja-
kich mogą być wykonane. 

http://www.ceglow.e-mapa.net/
http://www.punktyadresowe.pl/
http://www.punktyadresowe.pl/
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Z dniem 1 stycznia 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z dnia 16 
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), poszerzyła zakres wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia 
na usunięcie drzew i krzewów. 

W związku z dodaniem do Ustawy o ochronie przy-
rody art. 83f pkt 3a) i 3b), zezwolenia na usuwanie 
drzew i krzewów nie wymagają: 

1. drzewa lub krzewy, które rosną 
na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i  są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (pkt 3a) (oba warunki muszą być 
spełnione łącznie) 

2. drzewa lub krzewy usuwane w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego (pkt 3b). 

Ad. 1)  Rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli 
są właścicielami działki, na której rośnie usuwane 
drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać 
za spełniony. Ponieważ jednak działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne 
jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo: usuniecie drzewa/krzewu w celu budowy domu 
nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej i zwalnia z obowiązku uzyskania 
zezwolenia. Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojaz-
dowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej i nie można skorzystać 
z ww. (pkt 3a) zwolnienia. 

Ad. 2) Rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie, bez względu na położe-
nie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew. Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przy-
drożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, 
w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia 
dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie 
(są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym). 

Odstępstwa wprowadzone w art. 83f pkt 3a) i 3b), nie dotyczą pomników przyrody położonych na terenie 
gminy Cegłów, których szczegółowy wykaz  dostępny jest na https://ceglow.pl/aktualnosci/zmiany-przepisow-
zakresie-usuwania-krzewow-zadrzewien/ oraz drzew i krzewów położonych w obszarze Mińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z  §3 ust. 3 Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 05 maja 2005 r. w sprawie 
Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazow. 2005 r., Nr 105, poz. 2346 z późń. zm.) 
zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów albo naprawy urządzeń wodnych. Szczegółowe granice powyższego 
obszaru chronionego dostępne są pod adresem http://ceglow.e-mapa.net?userview=3 i zostały oznaczone ko-
lorem brązowym. 

Ze względu na zapowiadane kolejne zmiany przepisów prawa w zakresie usuwania zadrzewień, pro-
simy zainteresowanych wykonaniem prac o weryfikację obowiązującego stanu prawnego.  

 

https://ceglow.pl/aktualnosci/zmiany-przepisow-zakresie-usuwania-krzewow-zadrzewien/
https://ceglow.pl/aktualnosci/zmiany-przepisow-zakresie-usuwania-krzewow-zadrzewien/
http://ceglow.e-mapa.net/?userview=3
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W związku z podpisaniem przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w dniu 4 kwietnia 2017r. rozporządzenia w sprawie 
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zja-
dliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722) traci moc roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grud-
nia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wy-
stąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2091) dotyczące m.in. zakazu organizowania targów, wy-
staw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, 
gęsi, indyków, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, 
gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningo-
wych lub lotów konkursowych gołębi; nakazu: odosobnienia 
drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności  
w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, 
 w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi pta-
kami utrzymywanymi w gospodarstwach oraz ograniczający ich 
kontakt z dzikimi ptakami.  

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wydał zakaz: 
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka 
wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, 
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest 
utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łow-
nych. 

Jednocześnie hodowcy drobiu są zobowiązani do: 
a) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt  
z dzikimi ptakami, 
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,  
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem 
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkal-
nych, 
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do 
zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,  
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpiecza-
jący przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych  
w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostę-
pem dzikich ptaków oraz ich odchodami. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Cegłów liczba bez-
domnych zwierząt w ciągu ostatnich sze-
ściu lat osiągnęła niepokojącą skalę 68 
czworonogów. Najczęstszą przyczyną ich 
bezdomności jest: porzucanie zwierząt 
przez właścicieli, panująca moda, ucieczki 
zwierząt, niekontrolowane rozmnażanie.  

Tylko w 2016 r. z terenu gminy Ce-
głów 22 czworonogów trafiło na ulicę,  
z czego dla 18 udało się znaleźć nowe 
domy, a 4 zostało przekazanych do schro-
niska. Za wszystkie adopcje, dzięki którym 
porzucone zwierzęta mogły na nowo po-
czuć się potrzebne i kochane ogromnie 
dziękujemy.               

W 2016 r. pomogli nam m.in.: 

• Pan Andrzej Grudziński, gm. Jaku-
bów 

• Pan Kamil Konca, gm. Jakubów 
• Pani Ewelina Radzio, gm. Cegłów 
• Pani Barbara Rybacka,  Warszawa 
• Pani Agnieszka Floriańczyk, gm. 

Cegłów 
• Pani Aleksandra Łuczak-Brydak, 

Warszawa  
• Pani Agnieszka Bąboń, gm. Mińsk 

Mazowiecki 
• Pani Magdalena Urbańska, Olsztyn 
• Pani Ewelina Truszewska, gm. 

Dębe Wielkie 
• Pan Robert Łobodziński, Gdańsk 
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Wójt Gminy Cegłów zaprasza dziewczynki urodzone w 2006 roku, za-
mieszkałe na terenie gminy Cegłów, na bezpłatne szczepienia przeciwko 
zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pierwsze spotkanie 
informacyjne z udziałem dr Marka Florczaka – Ordynatora Oddziału Położ-
niczo – Ginekologicznego w Mińsku Mazowieckim, odbyło się 10 lutego 
2017 r. o godz. 16:00 w Zespole Szklonym w Cegłowie. Informujemy jed-
nocześnie, że dziewczynki, jak również chłopcy, których nie obejmuje 
Gminny Program szczepień przeciwko zakażeniom HPV, mogą zostać za-
szczepieni odpłatnie – warunkiem jest zakup szczepionki. Cena szczepionki wynosi 300,00 zł (2 dawki). 

Program szczepień profilaktycznych HPV finansowy jest ze środków budżetu Gminy Cegłów w ramach przyję-
tego przez Radę Gminy Cegłów Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 
wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Gminy Cegłów na lata 2017-2019”. 

 

W dniu 23 marca 2017r Rada Gminy Cegłów podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku z tym od dnia 1 września 2017r Publiczne Gimnazjum w Ce-
głowie zostanie włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie i zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 
2017r. Klasy II i III włączonego gimnazjum staną się klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Cegłowie 
prowadzonymi w Publicznej Szkole Podstawowej w Cegłowie. 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym  
i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Cegłów 
 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica 
od do 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej 
22 marca 28 marca  

godz. 16.00 
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu 
przez dziecko wychowania przedszkol-
nego w kolejnym roku szkolnym. 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli  
29 marca  
 

14 kwietnia 
godz. 16.00 

Złożenie w przedszkolu podpisanego 
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów po-
twierdzających  

30 kwietnia 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych. 

1 maja 
 

10 maja 
do godz. 

16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka  w  przedszkolu, do którego 
dziecko zostało zakwalifikowane. 

12 maja 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli  
15 maja  

godz. 16.00 
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym 
wykazu wolnych miejsc. 

16 maja 
 

31 maja 
godz. 16.00 

Złożenie w przedszkolu podpisanego 
wniosku o przyjęcie oraz dokumentów po-
twierdzających spełnianie kryteriów rekru-
tacyjnych. 

16 czerwca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych.  

17 czerwca 
godz. 
13.00 

23 czerwca 
godz. 16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka w przedszkolu, do którego dziecko 
zostało zakwalifikowane. 

30 czerwca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych  
i nieprzyjętych. 

8 lipca Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych  
prowadzonych przez Gminę Cegłów 

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica 
od do 

Postępowanie rekrutacyjne do pierwszej klasy  
szkoły podstawowej  

22 marca  
 

 

14 kwietnia 
godz. 16.00 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku 
o przyjęcie oraz dokumentów  potwier-
dzających  

30 kwietnia 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych. 

1 maja 
 

10 maja 
do godz. 

16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej, do której dziecko zostało za-
kwalifikowane. 

12 maja 
godz. 13.00 

Opublikowanie list uczniów przyjętych i 
nieprzyjętych 

Postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej  

15 maja  
godz. 16.00 

Opublikowanie w systemie rekrutacyj-
nym wykazu wolnych miejsc. 

16 maja 
 

31 maja 
godz. 16.00 

Złożenie w szkole podpisanego wniosku 
o przyjęcie oraz dokumentów potwier-
dzających spełnianie kryteriów rekruta-
cyjnych. 

16 czerwca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych.  

17 
czerwca 

godz. 
13.00 

23 czerwca 
godz. 16.00 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu 
dziecka do klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej, do której dziecko zostało za-
kwalifikowane. 

30 czerwca 
godz. 13.00 

Opublikowanie list uczniów przyjętych i 
nieprzyjętych. 

8 lipca Opublikowanie wykazu wolnych miejsc. 
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Po okresie zimowym ruszyły prace związane z bu-

dową hali sportowej w Cegłowie. Kolejnym etapem 
prac będzie wykonanie konstrukcji więźby dachowej 
oraz montaż GPWC (gruntowy powietrzny wymiennik 
ciepła). Koszt całkowity inwestycji to prawie 6,5 mln zł. 
W tegorocznym budżecie przeznaczono na ten cel  
4 mln zł. Planowany termin zakończenia prac i oddania 
obiektu do użytkowania to 31 maja 2018 r.   

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 lutego 2017 r. złożony został wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „2017-EE-17 
Wspieranie terenowej infrastruktury edukacyjnej”. 
Gmina Cegłów zawnioskowała o dofinansowanie  
w formie dotacji zadania z zakresu edukacji ekologicz-
nej pn. „Ogród leśny edukacyjny: edukacja poprzez 
kontakt z przyrodą”. Zadanie będzie realizowane na 
terenie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.  

Realizacja tego projektu będzie miała znaczący 
wpływ na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu 
wokół Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Najważniej-
szym celem zadania jest chęć poszerzenia wiedzy  
z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Sednem edu-
kacyjnym tego miejsca będzie wytworzenie i pobudze-
nie u dzieci chęci poznawczej przyrody. Stworzone zo-
stanie miejsce, w którym dzieci poprzez zabawę, ob-
serwację, własne doświadczanie przyrody, będą się 
rozwijały i miały możliwość spędzania większej ilości 
czasu na świeżym powietrzu.  

 

Gmina Cegłów złożyła wniosek do konkursu POIiŚ.2.3/3/2016 ogłoszonego przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach.  

W ramach wniosku zakres inwestycji będzie obejmował budowę kanalizacji grawitacyjno – ciśnie-
niowej o łącznej długości 12000 m. w miejscowościach: Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, z sie-
ciowymi przepompowniami ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi. Będzie to stanowić kolejny 
etap rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej, polegającej na budowie grawitacyjno - ciśnieniowej ka-
nalizacji sanitarnej do komunalnej oczyszczalni ścieków w Cegłowie.  
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Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa  
o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” 
(Dz.U. z 2016 r. nr 1860). Realizacją w/w  ustawy bę-
dzie się zajmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Cegłowie.

Zgodnie z zapisami ustawy, z tytułu urodzenia się 
żywego dziecka z ciężkim nieodwracalnym upośledze-
niem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 
przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia  
w wysokości 4000 zł.  

Jednorazowe świadczenie przysługuje: matce 
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opieku-
nowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.  

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje je-
żeli: dziecko zostało umieszczone w pieczy zastęp-
czej albo w instytucji zapewniającej całodobowe utrzy-
manie, członkowi rodziny przysługuje na dziecko jed-
norazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze 
podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, 
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego lub dwustronne umowy o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 
składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka. Zatem o ustalenie prawa do jednorazowego 

świadczenia można ubiegać się na dzieci urodzone  
w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 
12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek zło-
żony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Jed-
norazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta po-
zostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką 
medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim 
lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Do 
wniosku należy też dołączyć zaświadczenie o ciężkim 
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej 
chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prena-
talnym okresie rozwoju dziecka lub  w czasie porodu. 
Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, per-
inatologii lub neonatologii. 
Po bliższe informacje, druki wniosków zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie 
ul. Kościuszki 4,  tel. 25 759 59 42. 

 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie informuje, że od 
marca 2017 r. osoby chętne, potrzebujące pomocy psychologa czy terapeuty uza-
leżnień, mogą bezpłatnie skorzystać z porad specjalistów. 

Harmonogram dyżurów :  

Psycholog – Jolanta Płochocka Terapeuta uzależnień- Maria Prusińska 
Terminy porad Miejsce porad Terminy porad Miejsce porad 
23 marzec 2017 r.      1630-1830  

 
Klub Kulturalne 

Zacisze 
ul. Piłsudskiego 39 

05-319 Cegłów 

14 marzec 2017 r. 
1600-1800 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Cegłowie 

ul .Kościuszki 4 
05-319 Cegłów pok. 1 

30 marzec 2017 r.      1430-1630 

06 kwiecień 2017r.     1630-1830 11 kwiecień 2017 r. 
1600-1800 

20 kwiecień 2017r.     1430-1630 

11 maj 2017r.             1630-1830 09 maj 2017 r. 
1600-1800 

25 maj 2017 r.            1430-1630 

Więcej informacji pod numerem 25 759 59 47 lub 25 759 59 42.      
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Od listopada 2016 roku Gmina Cegłów bierze 
udział w Programie Operacyjnym  Pomoc Żywno-
ściowa 2014 – 2020.  Dzięki podjętej przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie 
współpracy z Proboszczem Parafii Rzymskokato-
lickiej w Cegłowie Ks. Dariuszem Cempurą oraz 
Parafialnym Zespołem Charytatywnym Caritas, 
mieszkańcy naszej Gminy już kilkakrotnie otrzy-
mali bezpłatne artykuły żywnościowe. 

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności  
i realizowanych działań towarzyszących uprawnione 
są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifiko-
walności: nie mogą one przekraczać 1028 zł na jed-
nego członka w rodzinie i 1268 zł w przypadku 
osoby samotnej.  

Do chwili obecnej 435 osób z 203 cegłowskich ro-
dzin skorzystało z pomocy w ramach wydawanej dar-
mowej żywności. Pierwsze produkty trafiły do miesz-
kańców pod koniec listopada 2016 r. W ramach pro-
gramu trwającego do czerwca 2017 r. każdy uczestnik 
otrzyma następujący zestaw artykułów na osobę: ma-
karon jajeczny [5 kg], ryż biały [5 kg], herbatniki [2 kg], 
mleko UHT [9 l], ser podpuszczkowy dojrzewający [2,4 
kg], groszek z marchewką [3,2 kg], fasola biała [3,2], 
koncentrat pomidorowy [1,28 kg], powidła śliwkowe 
[1,2 kg], gulasz wieprzowy z warzywami [4,25 kg], filet 
z makreli w oleju [1,36 kg], szynka drobiowa [2,70 kg], 

szynka wieprzowa [0,3 kg], pasztet wieprzowy [0,16 
kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 l].  

Dotychczas pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej wydawali artykuły żywnościowe już 
pięć razy, w najbliższych miesiącach spodziewamy się 
kolejnych transportów z darami dla potrzebujących. Za 
każdym razem do przekazania mamy kilka ton żywno-
ści, przy ich rozładunku GOPS może liczyć na pomoc 
pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Ponadto 
w realizację Programu zaangażowała się również ce-
głowska straż pożarna  użyczając swojego budynku do 
przechowywania i wydawania darów. 

Wszystkim zaangażowanym w prace przy Progra-
mie serdecznie dziękujemy, prosimy o jeszcze…  
Wszystkich chętnych do skorzystania z artykułów 
żywnościowych zapraszamy, ponieważ do pro-
gramu można dołączyć w każdej chwili, wystarczy 
zgłosić się do GOPS z dokumentami potwierdzają-
cymi sytuację materialną w celu otrzymania skie-
rowania.  

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cegłowie przy ul. Ko-
ściuszki 4 pok. 2 tel. (25) 759  59  42. 
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W inicjatywę publicznego świętowania  Bożego 
Narodzenia i Orszaku Trzech Króli włącza się wiele or-
ganizacji społecznych, harcerskich i innych. W tym 
roku 6 stycznia – z inicjatywy kapłana Grzegorza 
Dróżdża -  taki orszak przeszedł ulicami Cegłowa.  

W rolę Trzech Króli wcielili się: Wójt Gminy Marcin 
Uchman, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Ja-
nicki oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rado-
sław Chmielewski. Pomimo siarczystego mrozu więk-
szość uczestników również ubrana była w specjalne 
orszakowe stroje. 

Uroczystość zakończyła się występami artystycz-
nymi w budynku szkoły, gdzie na uczestników czekała 
również gorąca herbata oraz drobny poczęstunek. Na 
scenie zagrała Parafialna Orkiestra Dęta z Lipki, wy-
stąpił Młodzieżowy Chór Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów oraz dzieci i młodzież szkolna. Dodatkowo 
odbyła się kwesta na rzecz Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” z No-
wego Zglechowa. 

Serdeczne podziękowania za współorganizację 
dla Ks. Piotra Dróżdża, Ks. Dariusza Cempury, dyrek-
tor ZS Emilii Kowalczyk-Rumak, Tadeusza Lempkow-
skiego i Klubu Kulturalne Zacisze, OSP Cegłów, KP w 
Mrozach, Stajni Rudnik Ewy Saganowskiej, Stajni Wiel-
gosówka Norberta Wielgosa, uczniom, nauczycielom 
 i pracownikom ZS Cegłów, Młodzieżowemu Chórowi 
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Cegłowie, 
Parafialnej Orkiestrze Dętej z Lipki oraz wszystkim 
uczestnikom i gościom.  

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pierwszym nowonarodzonym mieszkań-
cem Gminy Cegłów w 2017 roku jest Antonina 
Helena Jakubowska z Cegłowa, córka Państwa 
Doroty i Mirosława Jakubowskich oraz młodsza 
siostra Zofii. Dziewczynka urodziła się 2 stycz-
nia o godzinie 9.55.  

Kilka lat temu wójt Marcin Uchman uznał, iż 
gmina sama może prowadzić politykę proro-
dzinną wspierając młodych rodziców. Gest ten 
ma na celu poprawę demografii naszej gminy. 
W związku z tym wprowadził  wyprawkę dla 
pierwszego narodzonego dziecka w danym 
roku. Tak więc 9 lutego, zgodnie z tradycją i w 
towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy 
Krzysztofa Janickiego, wójt wręczył nowonaro-
dzonemu maluchowi wyprawkę, którą w tym 
roku stanowił fotelik samochodowy do bez-
piecznej jazdy oraz odzież niemowlęca.  

Przypomnijmy, że w poprzednich latach 
jako pierwsze w gminie urodziły się: w 2012 
roku Amelia Boruta, w 2013 roku Sandra Mikos, 
w 2014 Antonia Branicka, w 2015 Roksana Be-
reda oraz w 2016 - jako jedyny przedstawiciel 
płci męskiej - Tytus Stułka. 

Tradycyjnie politykę prorodzinną wójta Mar-
cina Uchmana, wsparła Pani Hanna Golec, wła-
ścicielka sklepu „TIK TAK” z Mińska Mazowiec-
kiego, fundując małej Antosi wyprawkę do łó-
żeczka oraz zabawki edukacyjne.
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W niedzielę 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. zbierając 
pieniądze nie tylko na ratowanie życia i zdrowia 
dzieci, ale i godną opiekę medyczną osób starszych. 
Wsparło ją blisko 1700 sztabów w kraju i za granicą. 
Z Jurkiem Owsiakiem grał również Sztab z Cegłowa. 
Łącznie udało nam się zebrać 19 654,07 zł. 

 
W tym roku na cegłowskich ulicach pojawiło się 

15 wolontariuszy, którym niestraszny był mróz  
i zmęczenie, bo radość z coraz cięższych puszek 
rozgrzewała ich serca. Hojność mieszkańców oka-
zała się ogromna.  

Wydarzeniem towarzyszącym i podsumowują-
cym był program artystyczny w sali OSP. Organiza-
torem Finału był Krzysztof Rawski – mieszkaniec 
gminy oraz szef tegorocznego sztabu, przy współ-
pracy Gminy Cegłów – partnera. Komisję Sztabu, 
zajmującą się m.in. żmudnym rozliczaniem wolonta-
riuszy, tworzyły panie: Milena Dąbrowska, Anna De-
retkiewicz i Renata Rolf.  

W akcję włączyło się wielu artystów i zespołów. 
To dzięki nim w remizie OSP Cegłów wiele się działo. 
Na scenie pojawili się m.in. Maki i Chłopaki,  
The Black Villers,  Anna Osmakowicz, Oleksandra 

Zhuravel, Anna Cegiełka, Magdalena Uchman, Syl-
wia Bombińska oraz dzieci i młodzież z Klubu Kultu-
ralne Zacisze. W międzyczasie roztańczyła się grupa 
Honoraty Grudzień oraz Zumby Joanny Pomarań-
skiej. Występy artystyczne przeplatały aukcje prowa-
dzone przez Rafała Ratuskiego oraz Tadeusza 
Lempkowskiego. Wylicytować można było prawie 
wszystko – od gadżetów WOŚP-u i gminy, poprzez 
koszulkę miejscowego Klubu Sportowego „Jutrzenka 
Cegłów”, piłkę z Mistrzostw Świata w siatkówce 2014 
z podpisem Michała Winiarskiego, czy też koszulkę 
Mariusza Wlazłego z podpisem oraz podpisami kole-
gów z drużyny. Dodatkowo pieniądze dla Sztabu  
w Cegłowie zbierane były w autokarach firmy BAGS 
przez 31 kierowców- wolontariuszy w okresie od 
wtorku do niedzieli. Odbyła się też akcja „Upiecz cia-
sto na Orkiestrę”, w ramach której podczas imprezy 
wszyscy uczestnicy mogli skosztować aż 12 wypie-
ków naszych lokalnych gospodyń oraz bigosu przy-
gotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ce-
głowa, za co serdecznie dziękujemy.  

Kulminacyjnym punktem programu było oczywi-
ście „światełko do nieba”, które punktualnie o 20.00 
rozbłysło w sztabach w całej Polsce,  także w Cegło-
wie. Zarówno Gmina Cegłów, jak i sztab Orkiestry 
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organi-
zacji wydarzenia: Klubowi Kulturalne Zacisze, OSP 
Cegłów, Gminnej Bibliotece Publicznej, Zespołowi 
Szkolnemu, Tadeuszowi Lempkowskiemu i Rafałowi 
Ratuskiemu, Arkadiuszowi Mistewiczowi oraz oczy-
wiście naszym wolontariuszom. 
 

Cieszy bardzo wysoka - jak na naszą gminę - 
suma zebranych pieniędzy. Jednocześnie wspo-
mnieć należy, że tegoroczny ogólnopolski Finał 
WOŚP przeszedł najśmielsze oczekiwania i zamknął 
się kwotą: 105 570 801,49 PLN.  
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W dniu 24 lutego br. w Cegłowie miało miejsce 
spotkanie Marszałka Województwa Adama Struzika  
z samorządowcami powiatu mińskiego. Tematem 
przewodnim było omówienie szans naszych samorzą-
dów w obecnej i przyszłej perspektywie unijnej oraz 
przyjętych kryteriów finansowania w ramach progra-
mów operacyjnych.  Mówiono także o ujemnych kon-
sekwencjach włączenia naszego powiatu do jednostki 
statystycznej NUTS 2. 

Podział ten jest korzystny dla części Mazowsza 
poza NUTS 2, jednak krzywdzący dla samorządów są-
siadujących z Warszawą, gdyż dochód tych gmin jest 
uśredniany łącznie z samą Warszawą, co zawyża 
wskaźniki i ogranicza korzystanie ze środków z Unii 
Europejskiej. Natomiast pozostała część Mazowsza 
będzie mogła czerpać z finansowania na infrastrukturę 
w ramach Funduszu Spójności, ze względu na dochód 
poniżej średniej europejskiej. Podział NUTS 2 został 
przyjęty 21 listopada 2016 roku, a zacznie obowiązy-
wać od 1 stycznia 2018 r. 

Po omówieniu problemu Marszałek wstępnie za-
deklarował, że w ramach rekompensaty dla gmin do-
tkniętych negatywnymi skutkami podziału statystycz-
nego NUTS 2, uruchomi nowy instrument wsparcia, 
który pomoże samorządom w ubieganiu się o dofinan-
sowania w ramach środków własnych województwa. 

Poruszono również kwestie projektowanej ustawy 
wyodrębniającej obszar metropolitarny, która wpłynie 
na pogorszenie sytuacji finansowej powiatu mińskiego 
poprzez odejście bogatych samorządów, jakimi są Su-
lejówek i Halinów. Marszałek zaznaczył, iż forsowany 
projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
jest próbą wprowadzenia kolejnego nieprzemyślanego 
pomysłu podziału administracyjnego. 

Ponadto uczestnicy spotkania podnieśli kwestię 
dotyczącą wprowadzenia dwukadencyjności dla wło-
darzy gmin. Wyrazili swój niepokój dla ograniczenia 
kadencyjności, które eliminuje dobrych gospodarzy 
gmin, uderza w polską samorządność oraz ogranicza 
prawo wyborcze. Przekazano Marszałkowi stanowiska 
wypracowane na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmi-
strzów w Stanisławowie, dotyczące wprowadzenia 
dwukadencyjności oraz dotyczące sprzeciwu w spra-
wie projektu ustawy metropolitarnej. 

Marszałek zobowiązał się, że będzie wspierał 
mińskich samorządowców oraz zostanie ambasado-
rem ważnych dla nich spraw.  
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8 marca br. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego we współpracy z Gminą Cegłów zorganizo-
wał kolejną już edycję Olimpiady Wiedzy o Wiej-
skim Gospodarstwie Domowym. W tym roku do 
udziału zgłosiło się prawie 60 pań z terenu gminy. 

Olimpiada jest atrakcyjną formą szkolenia skiero-
waną do kobiet wiejskich, nie pracujących zawodowo. 
Jej celem jest popularyzacja wiedzy oraz integracja  
i aktywizacja społeczności wiejskiej. Każda z uczest-
niczek odpowiada na 40 pytań testowych, w których 
trzeba wykazać się wiedzą z zakresu unowocześnia-
nia gospodarstwa domowego, bezpieczeństwa żyw-
ności i żywienia, estetyki oraz ekologii w domu i zagro-
dzie. Tematyka pytań dotyczy również funkcjonowania 
Unii Europejskiej, przedsiębiorczości pozarolniczej, tu-
rystyki wiejskiej, produktów regionalnych i tradycyj-
nych.  

Po zmaganiach oraz sprawdzeniu testów przez ko-
misję wyłoniono zwyciężczynie. I miejsce zajęła Ewa 
Branicka z Kiczek, II miejsce -  Anna Sikorska z Pia-
seczna, a III miejsce po dogrywce – Emilia Wąsow-
ska z Mieni. W tym roku do pracy w komisji zapro-
szono laureatki z poprzednich dwóch olimpiad, które 

nie mogły - zgodnie z regulaminem - wygrać w tego-
rocznej edycji. Zwycięskie 3 pierwsze miejsca otrzy-
mały dyplomy i nagrody ufundowane przez Samorząd 
Gminy Cegłów, a pozostałe panie -  z okazji Dnia Ko-
biet - dostały słodkie upominki i dyplomy za udział  
w przedsięwzięciu.  Nagrody wręczył Wójt Marcin Uch-
man wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 
Krzysztofem Janickim oraz przedstawicielem MODR 
p. Marią Sudnik, która od lat przeprowadza eliminacje 
olimpiady w naszej gminie. Jak co roku, dzięki aktyw-
ności Pań, spotkaniu towarzyszył  poczęstunek oraz 
degustacja kulinarnych smakołyków. 

 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – gospodarza  
i opiekuna wsi. Według prawa zajmuje on najniższy szczebel 
w hierarchii samorządowej. Jego funkcja ma jednak także 
inny, niż formalny wymiar. To wyjątkowy urzędnik – bo bez 
wyznaczonych stałych godzin pracy i będący codziennie naj-
bliżej ludzkich spraw. Można więc powiedzieć, że to człowiek 

instytucja. Instytucja 
oferująca pomoc 24 go-
dziny na dobę. 

W związku z obchodami Dnia Sołtysa, 10 marca w Klubie Kulturalne 
Zacisze, zorganizowano dla nich uroczyste spotkanie. Była to doskonała 
okazja do podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życze-
nia sołtysom złożył Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Janicki. Okazując wdzięczność za owocną współpracę 
wręczyli sołtysom podziękowania oraz upominki, które z całą pewnością 
przydadzą się w codziennej pracy z mieszkańcami. Do życzeń dołączył Ta-
deusz Lempkowski. Spotkanie uświetnił występ muzyczny Anny Tarczyń-
skiej – pracownika Urzędu Gminy oraz poczęstunek przygotowany przez 
firmę „U sąsiadów”.  
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Zdolny uczeń to marzenie każdego rodzica i każdego 
nauczyciela. W Gminie Cegłów od 1 września 2016 r. re-
alizowany jest program "Stypendium Wójta Gminy Ce-
głów" skierowany do uczniów miejscowego gimnazjum. 
Jego idea opiera się na podniesieniu motywacji do nauki 
wśród młodzieży. Stypendium przyznawane jest gimna-
zjalistom, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnię-
ciami, uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 i bardzo 
dobre lub wzorowe zachowanie. Grant ma formę świad-
czenia pieniężnego wypłacanego co miesiąc, a jego wy-
sokość waha się od 100 do 200 zł w zależności od śred-
niej ocen oraz zachowania. 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 zo-
stało wyłonionych siedmiu najlepszych gimnazjalistów, 
którym przyznano "Stypendium Wójta Gminy Cegłów". 
Są to:  
• z klas I:  Klaudia Kowalczyk (średnia 5,00),  
• z klas II:  Michał Drosio (średnia 5,00), Jakub 

Wrzosek (średnia 5,07), Jakub Staniszewski 
(średnia 5,21),  

• z klas III: Klaudia Jaworska (średnia 5,14), 
Weronika Zagórska (średnia 5,21), Jakub 
Szewczyk (średnia 5,29).  

Uroczyste wręczenie odbyło się w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Cegłowie z rąk Wójta Gminy Marcina 

Uchmana, Skarbnik Gminy Mileny Dąbrowskiej oraz Dy-
rektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie Emilii Kowalczyk 
– Rumak. Po części oficjalnej uczniów zaproszono na po-
częstunek, któremu towarzyszyły rozmowy o ich pasjach, 
zainteresowaniach, wyborze dalszego toku nauki, jak 
również o tym, czego brakuje w naszej gminie, a z czego 
są zadowoleni.  

Gratulujemy wyróżnionym i zachęcamy wszystkich 
gimnazjalistów Publicznego Gimnazjum w Cegłowie do 
starania się o uzyskanie stypendium oraz życzymy po-
wodzenia w konsekwentnym dążeniu do celu i podnosze-
niu poziomu swojej wiedzy.

 

W marcu w cegłowskich szkołach odbyły się 2 tur-
nieje tenisa stołowego: 15 marca w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Wiciejowie i 18 marca w Zespole 
Szkolnym w Cegłowie. Wydarzenia odbyły się pod ho-
norowym patronatem Wójta Gminy Cegłów. 

Sportowe rywalizacje odbyły się już po raz trzeci 
w poszczególnych placówkach w różnych kategoriach 
wiekowych oraz w kategorii Open. 
Wyniki cegłowskiego turnieju:  
Szkoła Podstawowa  
I miejsce  Igor Murasicki Wiciejów, 
Gimnazjum dziewczęta;  
I miejsce Izabela Przybysz Cegłów, 
Gimnazjum chłopcy;   
I miejsce Patryk Podobas Cegłów, 
OPEN: 
I miejsce Damian Kotowski, 

W tym roku zostały przyznane również statuetki dla 
najmłodszego i najstarszego zawodnika. Otrzymali je 
Karol Buczkowski z kl. IV z Cegłowa oraz P. Sławomir 
Krasuski z Wiciejowa. 

Gościem specjalnym cegłowskiego turnieju był 
p. Mirosław Krusiewicz - pasjonat sportu, nauczyciel 
i  trener tenisa stołowego z wieloletnim stażem, obecnie 
dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. 
 
 

Wyniki wiciejowskiego turnieju: 
Uczniowie kl.0-III- dziewczęta 
I miejsce- złoty medal i puchar- Kornelia Krasuska 
Uczniowie kl.0-III- chłopcy 
I miejsce- złoty medal i puchar-Dominik Głuchowski 
Uczniowie kl.IV-VI- dziewczęta 
I miejsce- złoty medal i puchar-Sandra Głuchowska 
Uczniowie kl.IV-VI- chłopcy 
I miejsce- złoty medal i puchar-Igor Murasicki 
Dorośli kobiety 
I miejsce- złoty medal i puchar-Małgorzata Wojdyga 
Dorośli mężczyźni 
I miejsce- złoty medal i puchar-Marcin Uchman 
Dorośli 50+ 
I miejsce- złoty medal i puchar-Andrzej Wojdyga 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek, któ-
rzy zaprezentowali swoje umiejętności. 



 

 

  

Od września 2016 roku młodzież Zespołu Szkolnego  
w Cegłowie realizuje innowację pedagogiczną ,,Bezpieczeństwo 
publiczne’’. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych 
potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidło-

wego i zdrowego funkcjo-
nowania we współcze-
snym świecie. Na zaję-
ciach przygotowujemy się 
do bezpiecznego funkcjo-
nowania w otaczającej rze-
czywistości. Uczymy się  
w jaki sposób dbać o wła-
sne bezpieczeństwo, jak 
unikać sytuacji mogących 
doprowadzić do zagroże-
nia zdrowia i życia oraz jak 
wezwać specjalistyczną 
pomoc, udzielić pomocy in-

nym osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub zdrowia. 
Braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach m.in. w 40 edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież zapo-
biega pożarom’’, który odbył się 10 marca 2017 r. w PSP w Mińsku 
Mazowieckim.  
     W turnieju tym Zespół Szkolny w Cegłowie reprezentowała Jo-
anna Zgódka uczennica klasy IIIb gimnazjum przygotowywana 
przez panią Mariolę Olejnik. Jego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tra-
dycji ruchu strażackiego. Joanna Zgódka zdobyła III miejsce w kategorii gimnazjów. Joasi gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 

 

Wiosną tego roku  Zespół Szkolny w Cegłowie orga-
nizuje już po raz 13 Festiwal Nauki i Kultury.  Festiwal 
będzie odbywał się w dniach 8-11 czerwca. W czwartek 
8 czerwca swoje spotkanie z nauką będą miały dzieci  
z klas 1-3 szkoły podstawowej. W piątek doświadczać  
i uczyć się będą ich starsi koledzy ze szkoły podstawowej 

i gimnazjum oraz dzieci 
z przedszkola. Sta-
ramy się, by oferta 
warsztatowa była bo-
gata i atrakcyjna dla 
wszystkich.  

Dzięki temu każdy 
z uczestników wyda-
rzeń festiwalowych bę-
dzie mógł znaleźć coś 
dla siebie.  

W sobotę odbędą 
się w Cegłowie Mi-

strzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie. Do naszej 
gminy zjadą miłośnicy japońskiego liczydła i po raz 4 
staną do konkursu, który wyłoni najsprawniejszych rach-
mistrzów posługujących się tym przyrządem. 

Na niedzielę przygotowujemy dzień z nauką w for-
mie pikniku edukacyjnego, na który już dziś zapraszamy 
mieszkańców gminy Cegłów oraz okolic. Będzie to 
świetna okazja, by całymi rodzinami wpisać się w kon-
wencję naukowego Cegłowa i w ten sposób pokazać 
dzieciom atrakcyjne i wartościowe formy spędzania wol-
nego czasu. 

Niewiele jest szkół, które organizują wydarzenia 
edukacyjne na taką skalę jak my. Czterodniowy festi-
wal  to duże wyzwanie dla kadry naszej szkoły. Zadanie 
to jak co roku realizujemy z zapałem i zaangażowaniem, 
bo wiemy, że skorzystają na tym nasze dzieci.  

Zachęcamy Państwa do włączenia się w organizację 
festiwalu. Potrzebne są duże fundusze i każde ręce do 
pracy. Pracujmy wspólnie dla dobra naszej społeczności 
i rozwoju naszych dzieci.
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Zespół Szkół w Cegłowie z oddziałami 
przedszkolnymi nie zapomniał o „Święcie 
Babci i Dziadka”, przygotowując w Klubie 
Kulturalne Zacisze specjalny program w wy-
konaniu najmłodszych milusińskich oraz 
słodki poczęstunek. Scena tętniła piosen-
kami, wierszykami i humorem, a wzruszeni 
dziadkowie nie szczędzili gromkich braw  
i owacji. Otrzymali też od swoich wnucząt 
własnoręcznie przez nich przygotowane 
prace niespodzianki 
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Od zakupu robotów Edi-
son minęły już prawie dwa 
lata. W tym czasie Karol 
Sieńkowski, informatyk  
w Zespole Szkolnym w Ce-
głowie, zebrał uczniów chęt-
nych do nauki ich programo-
wania. Początkowo sprzęt 
sprowadzony z Australii, 
który posiadamy jako jedna  
z niewielu szkół w Polsce, 
obsługiwaliśmy w języku an-
gielskim. Z czasem w ramach zajęć projektowych przetłumaczyliśmy na 
język polski 3 e-booki dotyczące programowania robotów, a pan Sieńkow-
ski przetłumaczył interfejs programistyczny. Roboty Edison prezentują 
możliwości prawdziwych robotów przemysłowych. Są w pełni kompatybilne 
z klockami Lego, więc po zastosowaniu kilku sprytnych rozwiązań można 
stworzyć prostą drukarkę, zdalnie sterowaną koparkę i wszystko inne, co 

nam przyjdzie do głowy. Roboty wyposa-
żone są w dwa silniki, przy pomocy któ-
rych się poruszają oraz różne czujniki. 
Dzięki nim Edisony mogą wykrywać 
światło, przeszkody, rozpoznawać kolor 
czarny i biały oraz komunikować się ze 
sobą lub pilotami TV. Można też za po-
mocą zapisu nutowego tworzyć muzykę, 
którą później roboty odtwarzają. 

Nasza grupa przyswoiła sobie ob-
sługę Edisonów na tyle, że możemy 
sprawdzić się w roli osób uczących in-

nych. Od 2 lat zdobywaliśmy doświadczenie w nauczaniu podczas warsz-
tatów prowadzonych w różnych szkołach na terenie naszego wojewódz-
twa. Lekcje robotyki z naszym udziałem odbywały się w szkołach podsta-
wowych, gimnazjalnych, a nawet średnich m.in. w Warszawie, Mińsku Ma-
zowieckim, Siedlcach. Byliśmy też obecni na dużych imprezach edukacyj-
nych w Warszawie oraz w Siedlcach.  

Zainteresowanie warsztatami jest na tyle duże, że czasem z trudem 
udaje nam się pogodzić obowiązki szkolne i wyjazdy na zajęcia. Popyt na 
zajęcia wynika z rosnącej świadomości o zapotrzebowaniu na  usługi pro-
gramistów, ale również ze świetnej jakości prowadzonych przez nas warsz-
tatów. Zawsze zapewniamy autorskie karty pracy na różnym poziomie za-
awansowania, dzięki czemu nawet ci, którzy mają „nie po drodze” z infor-
matyką znajdą coś dla siebie. Dzięki prowadzonym przez nas zajęciom Ze-
spół Szkolny w Cegłowie, jak i sam Cegłów zyskuje na rozpoznawalności 
w środowisku edukacyjnym.  

Warto na koniec dodać, że przez te 2 lata nasze roboty straciły już na 
atrakcyjności, bowiem pojawiła się ich kolejna wersja, która ma dużo więk-
sze możliwości.   

Chcielibyśmy, by liczba robotów w szkole była na tyle duża, by można 
było wprowadzić je na stałe jako element nauczania informatyki. 

Uczniowie z Zespołu Szkolnego w Cegłowie 

Ferie zimowe już za nami… 
Mimo, że bez śniegu i szaleństw na 
sankach – jednak w przedszkolu 
atrakcji nie zabrakło. Każdy feriowy 
dzień miał inną tematykę. Ciekawe 
zajęcia, liczne atrakcje, zabawy 
oraz wycieczki to tylko część wspo-
mnień.  

Zaczęło się od wyciskającego 
siódme poty Dnia Sportu, potem 
były Walentynki, czyli czerwono, 
serduszkowo i dyskotekowo. Ko-
lejny dzień to wyjazd na salę zabaw 
„Młynek”. Wiele radości i dobrej za-
bawy niósł ze sobą także Dzień 
Francuski – „Paryż stolicą mody”. 
Dzień Książki z kolei przeniósł nas 
do bajecznego świata dziecięcej 
fantazji.  

Następny tydzień rozpoczęli-
śmy od Dnia Szalonego Chemika, 
kiedy to dzieci doświadczały i ba-
dały masy o różnych strukturach  
i właściwościach. Potem wybrali-
śmy się w podróż do Wielkiej Bry-
tanii – poznając jej kulturę i cieka-
wostki z nią związane. Wiele rado-
ści niósł ze sobą Dzień Programo-
wania, w którym dzieci miały okazję 
do wykazania się własną twórczo-
ścią i pomysłowością w zakresie 
konstruowania gier. Odwiedziliśmy 
także kino w Mrozach, a podsumo-
waniem ferii były warsztaty kuli-
narne z włoską pizzą własnego po-
mysłu w roli głównej.  

Ferie upłynęły nam szybciej niż 
mogłoby się wydawać, a pomysłów 
mamy już masę na przyszły rok…
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W dniu 5.01.2017 r. w Zespole Szkolnym w Ce-
głowie - Filii w Piasecznie odbyła się długo oczeki-
wana przez dzieci Zabawa Choinkowa. 

Dzięki barwnym strojom przygotowanym przez 
rodziców, na chwilę wszystkie dzieci miały okazję 
przenieść się do krainy bajek. Po wielkiej prezenta-
cji strojów rozpoczęły się tańce - przy rytmach we-
sołej muzyki. Były one przeplatane zabawami i ko-
rowodami oraz konkursami. Radości i zabaw nie 
było końca. Oczywiście znalazło się również coś dla 
spragnionych i zmęczonych - słodki poczęstunek. 

W organizację tej uroczystości aktywnie włą-
czyli się rodzice, jak również pani prezes Aneta Za-
dunajska i członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lo-
kalnych w Piasecznie. 

 

 
 
 
 

W dniu 17 lutego 2017 r. przedszkolaki i uczniowie 
klasy II i III obchodzili "Dzień Małego Chemika". Na zaję-
cia zaproszono panią Martę Suda - magistra chemii, 
która przeprowadziła z dziećmi proste i efektowne do-
świadczenia chemiczne. 

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń, dzieci 
dowiedziały się na jaki kolor barwi się wywar z czerwonej 
kapusty w środowisku: kwaśnym, zasadowym i obojęt-
nym. Sprawdziły, jak odróżnić wodę gorącą od zimnej za 
pomocą atramentu. Badały co utonie: pomarańcza  
w skórce czy bez skórki. A z cukierków "Skittles" zrobiły 
tęczę i udowodniły sobie, że są niezdrowe. Ponadto po-
znały właściwości cieczy nienewtonowskiej oraz przeko-
nały się, że "oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wy-
pływa". 

 

 
W dniach 14-15 lutego 2017 r. uczniowie klasy II  

i III uczestniczyli w biwaku zorganizowanym na terenie 
szkoły. Dzieci mogły się wykazać swoimi umiejętnościami 
kulinarnymi w czasie przygotowywania podwieczorku i ko-
lacji. Było dużo zabawy, np. można było wręczyć wybranej 
osobie własnoręcznie wykonaną „walentynkę”, słuchaliśmy 
karnawałowego odcinka audycji - ”Radio dzieciom”, wspól-
nie śpiewaliśmy, tańczyliśmy i ćwiczyliśmy. Czytaliśmy  
i oglądaliśmy bajki „Pszczółka Maja” i „Śpiąca królewna”,  
a także film o życiu małego Frycka pt. ”Warszawa Cho-
pina”. 

Sen dał wytchnienie i nowe siły do kolejnych zajęć. 
A po pysznym śniadaniu, również ptaki dostały małe „co 
nieco” do karmnika. Biwakowicze ćwiczyli swoją spraw-
ność na torze przeszkód. Konsumpcja pieczonych kiełba-
sek była ostatnim wspólnym posiłkiem. Choć jeszcze wszy-
scy ciągnęli do zabawy, to czas mijał nieubłaganie i zjeż-
dżali się do szkoły stęsknieni rodzice. Trzeba było wracać 
do domu.  

Biwak został zorganizowany we współpracy z ro-
dzicami uczniów i wsparciu organizacyjnym, a także finan-
sowym, ze strony Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych  
w Piasecznie.  
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Podobno chodzi o to, żeby język giętki nazwał 
wszystko, co pomyśli głowa. Tak przynajmniej 
twierdził jeden z naszych narodowych wieszczów 
Juliusz Słowacki. Co zrobić, by ten język gimna-
stykować, żeby potrafił nazwać otaczający nas 
świat i jeszcze robić to w sposób poprawny? Ćwi-
czyć, ćwiczyć, ćwiczyć! To jedyna poprawna od-
powiedź, a udzielili jej uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wiciejowie podczas ob-
chodów Dnia Języka Ojczystego, 13 marca. 

Pomysłodawczynią celebrowania tego wyjąt-
kowego dnia była polonistka pani Wiola Bogu-
szewska. Zarażeni jej entuzjazmem nauczyciele 
przygotowali stanowiska z różnymi zadaniami ję-
zykowymi. Rebusy, łamańce językowe, szyfry, ka-
lambury, dyktanda, odszukiwanie słów i głosek, to 
tylko nieliczne z wielu zabaw, które zachwyciły na-
szych uczniów.  Pod płaszczykiem  przyjemnej 
wędrówki od klasy do klasy, w poszukiwaniu no-
wych zadań  nagradzanych później specjalnymi 
karteczkami, kryły się prawdziwe polonistyczne 
dylematy. Młodzież poradziła sobie ze wszystkimi 
bez zarzutu, kolejny raz udowadniając, że zabawa 
może być świetną okazją do pogłębiania wiedzy, 
a także zdobywania nowych umiejętności. Bez 
przesady można stwierdzić, że język polski, mimo 
że zaliczany do najtrudniejszych języków świata, 
jest przyjacielem dzieci ze szkoły w Wiciejowie, 
które z radością odkrywają jego tajemnice i bez-
brzeżne bogactwo.  

Jeśli rzeczywiście jest tak, że naprawdę prze-
żyliśmy dopiero to, co potrafimy nazwać słowami, 
to bez dwóch zdań w Wiciejowie żyjemy na sto 
procent.  

 
 

 

Dla kogoś, kogo nie było w Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Wiciejowie przez dłuższy czas, powrót może 
być niemałym szokiem. Pojawiły się nowe osoby, ale 
mowa nie o dzieciach, które sobie tylko znanym sposo-
bem zmieniają się nie do poznania. I gdyby nie zdrowy 
rozsądek, można by pomyśleć, że co przerwa zjadają 
magiczne ciastka z napisem „Zjedz mnie”, których dzia-
łanie tak dotkliwie odczuła na swojej skórze Alicja z Kra-
iny Czarów. Mowa tu o innych osobach i innej magii, 
a mianowicie o wolontariuszach z EBU i magii… języ-
ków. Ostatnio czytaliście o Dniu Języka Ojczystego i o 
niewyczerpanych zasobach naszej polskiej mowy, która 
pozwala nam z różnych stron opisywać jedną rzecz, 
choć nie tak samo. W Wiciejowie pani dyrektor wpadła 
na pomysł, byśmy przyjrzeli się sobie, rzeczom i zjawi-
skom z różnych stron… świata. Dlatego też po raz ko-
lejny szkoła wypełniła się licznymi wolontariuszami  
z wielu krajów świata. Gościliśmy już przedstawicieli 
Hiszpanii, Francji, a teraz przygotowujemy się do „zwie-
dzania” Lichtensteinu, nie opuszczając naszej wsi. Ucz-
niowie szkoły w Wiciejowie powoli stają się wprawnymi 
poliglotami i za sprawą nieznanych metod naszych go-
ści, przechadzając się korytarzem podczas przerwy, 
można usłyszeć jak pierwsza klasa śpiewa i liczy po  
hiszpańsku…  

Niemożliwe? A jednak! W tej szkole nie ma rzeczy 
niemożliwych. I choć nie podjadamy magicznych cia-
stek, to czary czuć w powietrzu. Rośniemy w siłę i umie-
jętności, a przestrzenie między państwami kurczą się  
i nagle okazuje się, że miłość, przyjaźń, tolerancja mają 
współrzędne Wiciejowa  Do zobaczenia u nas! 
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Zbigniew Herbert napisał kiedyś wiersz zatytuło-

wany „Pudełko zwane wyobraźnią”. Utwór ten można 
śmiało nazwać pochwałą wyobraźni, czyli ogółu dążeń 
naszego umysłu, by otaczający nas świat nie był jedynym 
na jaki nas stać. Przy pomocy magicznych formuł i za 
sprawą wyobraźni poeta wyłania nowe światy…wystar-
czy zamknąć oczy albo zastukać palcem w ścianę, by 
znaleźć się w innym miasteczku lub wywołać las. 

 Zainspirowani wierszem Herberta, w Wiciejowie wy-
myśliliśmy akcję „Wózek zwany wyobraźnią”.  W dzień po 
Dniu Poetów i Poezji (bo mało kto wie, że 21 marca, to 
nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny, ale również Dzień Po-
etów i Poezji właśnie, a także Dzień Dzieci z Zespołem 
Downa) ruszyliśmy z prawdziwie poetyckim zacięciem 
szerzyć czytelnictwo wśród społeczności wsi Wiciejów i 
pobliskiej Mieni. W wózku, z którym wędrowaliśmy, było 
mnóstwo książek, które - w naszym odczuciu - mogą sta-
nowić coś w rodzaju portalu do innego świata. Czytać 
znaczy więc tyle, co być gościem bohaterów literackich. 
A kto z nas nie chciałby choć przez chwilę gościć u fauna 
Tumnusa na herbatce, chłonąć magii Shire, czy razem z 
Anią Shirley marzyć na Zielonym Wzgórzu?  

Klasa IV podniosła rękawicę i podjęła wyzwanie, do-
datkowa trudność naszego zadania polegała na… nie-
sprzyjającej pogodzie. Jednak ani deszcz, ani wiatr nie 
przeszkodziły nam w akcji - w końcu „z prądem płyną 
tylko śmieci”, jak zwykł mawiać Herbert – patron naszej 
czytelniczo-wędrowniczej inicjatywy. Pod prąd, pod wiatr, 
w kolorowych płaszczykach przeciwdeszczowych, na 
przekór dominującym wokoło wszystkim odcieniom sza-
rości, dopięliśmy swego. Akcja zakończyła się sukce-
sem, teraz pozostaje życzyć nam wszystkim miłej lektury. 
Puśćcie wodze wyobraźni. Kto wie, dokąd Was zawie-
dzie? 

 

W marcu w Publicznej Szkole podstawowej w Wiciejo-
wie ćwiczyliśmy nie tylko języki i głowy. Treningowi podda-
liśmy całe ciało, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch!  
Olimpiada Najmłodszych sportowców w naszej szkole to 
już tradycja. Przez wiele miesięcy czekamy na ten jeden 
dzień, który wymaga całorocznego treningu. Do atrakcji za-
liczyć można ciąganie na saneczkach czy tor przeszkód. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, ale efekty widać  
u każdego, kto miał odwagę zdobyć się na wysiłek fizyczny.  
Konkurencje sportowe uczą zdrowej rywalizacji, pokazują 
też jak przegrywać z podniesioną głową. Olimpiada Naj-
młodszych Sportowców, oprócz sylwetki, kształtuje też sta-
lowy charakter. Z niecierpliwością czekamy na następne 
sportowe starcie najmłodszych uczniów. 
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Początek roku to oczywiście okres radosnych Świąt Bożego Narodzenia, stąd 
też wiele imprez muzycznych odbyło się w połączeniu ze wspólnym śpiewaniem 
tradycyjnych kolęd i pastorałek. Na szczególne podkreślenie zasługują świąteczne 
koncerty uczestników Klubu, które odbyły się w DPS Mienia, DPS Transbór i DPS 
Rudzienko. To już tradycja naszej pla-
cówki, by dzielić się radością z tymi, któ-
rzy często są samotni, a rodziny o nich 
zapominają. Pensjonariusze tych placó-
wek jak zwykle z wielką radością  
i wdzięcznością witali młodych wyko-
nawców, włączając się w trakcie do 
śpiewania i kolędowania. Anna Cegiełka 
i Anna Osmakowicz swoim udziałem w 
koncertach bardzo wzbogaciły przygoto-
wane programy.  

W tym roku mieliśmy wyjątkowo 
długi karnawał. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego balu kostiu-
mowego dla dzieci. Tegoroczny 
(20.01.2017) odbył się pod hasłem „W 
świecie bajkowych postaci”. Uczest-
nicy przygotowali specjalne stroje i 
przebrania,  
a najbardziej pomysłowe były nagro-
dzone drobnymi upominkami i nagro-
dami. Było mnóstwo świetnej zabawy, 
konkursów i animacji plastycznych 
prowadzonych przez Dorotę Wójcik. 
Nie zabrakło szalonych tańców 
 i pląsów, a prawdziwą furorę zrobił 
układ „Ciasto”, tańczony do przeboju 
„Sofia”.  

 
Oprócz wielu działań warsztatowych i edukacyjnych 

ośrodka oraz działających sekcji artystycznych odbyło się 
kilka bardzo ciekawych spotkań Koła Historycznego i Przyja-
ciół Ziemi Cegłowskiej. Na jednym z nich, 19 lutego 2017 r., 
gościem specjalnym była znana pasjonatka historii i dziejów 
ziemi cegłowskiej Pani Alicja Branicka. W takcie tych spotkań 
powstał pomysł utworzenia regionalnej izby pamięci oraz pod-
jęcia przygotowań do rewitalizacji historycznego budynku  
w centrum Cegłowa po dawnym sierocińcu. Koło chce również 
aktywnie włączyć się w prace nad przygotowaniem albumu  
o historii naszej miejscowości.  

Gościem marcowego Koła Historycznego był Pan Stani-
sław Czajka – historyk, regionalista, wieloletni dyrektor Ze-
społu Szkół w Siennicy i opiekun tamtejszej Izby Pamięci. 
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Z okazji Dnia Świętego Walentego klub przygotował specjalny koncert oraz zabawę tanecznej przy sma-

kowitych daniach pt. „Kolacja we dwoje … i nie tylko”. Zamierzeniem organizatorów było połączenie romantycz-
nego spotkania z formułą balu karnawałowego. Przybyli Go-
ście byli zauroczeni wspaniałą dekoracją i wystrojem wnętrza 
przygotowanym przez Dorotę Wójcik, instruktora klubu, ani-
matora warsztatów plastycznych. Widzów zachwycił swoim 
brzmieniem i starannie dobranym repertuarem zespół "II-V-I 
Quartet". Klimatyczny i pięknie brzmiący saksofon, w wykona-
niu lidera zespołu Karola Piątkowskiego, nastrojowo podkre-
ślał charakter wieczoru. W drugiej części występu zespół 
swoim swingowym graniem do tańca świetnie naśladował naj-
lepsze amerykańskie zespoły tego typu. Klimaty muzyczne 
dopełniły pyszne dania serwowane przez firmę "Catering 
Blue". Było mnóstwo dobrej zabawy, konkursy z nagrodami, 
wspólne śpiewanie, tańce przy znanych przebojach i ulubio-
nych hitach bawiących się gości. 

W czasie ferii zimowych dzieci aktywnie wypoczywały na 
półkoloniach „Zimowej Akademii Talentów”, uczestnicząc 
w wycieczkach, warsztatach edukacyjnych i zabawach 
sportowych. Na początku, jak przystało na karnawał odbył 
się szalony bal przebierańców. W trakcie wypoczynku od-
wiedziliśmy lodowisko w Mińsku oraz Muzeum  
7 Pułku Ułanów Lubelskich, gdzie - po lekcji historii - 
uczestnicy przy ognisku piekli kiełbaski i zajadali się pącz-
kami z okazji „Tłustego czwartku”. Odkryte zostały nowe ta-
lenty wokalne, sportowe, plastyczne, kucharskie, survivalu, 
gier logicznych, grzeczności i savoir vivru. Potwierdzeniem 
tych zdolności było wręczenie specjalnych indeksów oraz 
drobnych nagród. Miłą niespodzianką dla dzieci było spo-
tkanie z Wójtem Marcinem Uchmanem i wspólne zdjęcie 
na zakończenie akcji.  

W Zaciszu intensywnie rozwija się Cegłowski Uni-
wersytet Drugiego i Trzeciego Wieku. W ramach 
tego projektu uczestnicy biorą udział w zajęciach  
i warsztatach twórczych, komputerowych, gimna-
styki leczniczej oraz wykładach. Gościliśmy kilka-
krotnie prof. Romana Niedziółkę z Uniwersytetu 
Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, któ-
rego prezentacje dotyczyły m. in. zdrowej żywności 
oraz rynku produktów regionalnych.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się też spotka-
nia ze znanym podróżnikiem i globtroterem Micha-
łem Synowcem. Wraz z nim w autorskich zdjęciach  
i prezentacjach nakręconych filmów odwiedziliśmy 
bezdroża Australii, Syberię i Kamczatkę.  
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W niedzielę 26 marca w Klubie Kulturalne Zacisze 
rozbrzmiewała muzyka sakralna. Pięknem utworów 
wielkopostnych uraczyły nas połączone chóry „Illuxit 
Sol” z Akademii Kulturalnej w Mrozach, Cegłowska 
„Zorza” wraz z częścią zespołu wokalnego „Serenada” 
z Jakubowa, pod batutą, opracowaniem i kierownic-
twem artystycznym Pani Jolanty Kowalczyk, która jest 
równocześnie pomysłodawczynią Literacko Muzycz-
nych Spotkań Wielkopostnych. Tegoroczne piąte - ju-
bileuszowe – wydanie tego projektu, miało wyjątkową 
międzypokoleniową oprawę. Na scenie bowiem poja-
wili się też najmłodsi „artyści” Wojciech i Filip Szopa, 
którzy wykonali utwory „W jaskini” i cantatę J. S. Ba-
cha „Jezu bądź moim przyjacielem”. W koncercie nie 
zabrakło utworów poetyckich pięknie recytowanych 
przez Panie: Alinę Kaska i Alicję Jabłońską oraz Ta-
deusza Lempkowskiego, który przypomniał wybrane 
pozycje z dorobku Ernesta Brylla. Pani Jolanta Ko-
walczyk, z wrodzonym sobie temperamentem arty-
stycznym i doświadczeniem pedagogicznym, włą-
czała do wspólnego śpiewania wyjątkowo liczną wi-
downię. Nie zabrakło bisów i dwukrotnie wyśpiewanej 
przez wszystkich w finale przepięknej tradycyjnej pie-
śni „Gdzie słyszysz śpiew”. Na zakończenie, obecna 

na koncercie Pani Wójt Gminy Jakubów Hanna Wo-
cial, serdecznie pogratulowała owocnego rozwijania 
talentów wokalnych. Wójt naszej gminy Pan Marcin 
Uchman wręczył z  kolei jubileuszowe kwiaty na ręce 
Pani Jolanty Kowalczyk wraz z podziękowaniami. Wy-
raził też życzenie i zapewnienie, że przyszłoroczne 
Wielkopostne Spotkania odbędą się na terenie trzech 
zaprzyjaźnionych gmin.

 
Od stycznia 2017 r. biblioteka rozpoczęła cykl spo-

tkań dla dzieci w wieku 5-9 lat pod nazwą „Baśniowe 
popołudnie”.  Są to zajęcia, na których dzieci słu-
chają bajek, bawią się w zabawy ruchowe, a także two-
rzą różne prace plastyczne.  Każde spotkanie ma inny 

temat. Była nim „Zima”, kiedy lepiliśmy bałwanki ze 
sztucznego śniegu i bawiliśmy się „zimowo”; był „Dzień 
Kota”, kiedy poznawaliśmy przygody Filemona i Boni-
facego, odgadywaliśmy znajome koty z bajek filmo-
wych oraz robiliśmy swoje własne papierowe kotki  
i "tęczowe mleko". Bohaterami innych zajęć były po-
stacie z Krainy Lodu. Dzieci układały puzzle, których 
elementy rozsiane były po całej bibliotece, z zawiąza-
nymi oczami przyklejały brakujący nos bałwankowi 
Olafowi, przechodziły po cienkiej kładce „nad przepa-
ścią”. Oczywiście była też bajka i wybuchowy ekspe-
ryment, a także piosenka, której nauczyliśmy się  
w trakcie zajęć. W ostatnią sobotę marca szukaliśmy 
oznak wiosny w przyrodzie, a każde dziecko zabrało 
ze sobą do domu własnego bociana. 

Nasze „Baśniowe popołudnia” to dużo wesołej za-
bawy, ruchu i ciekawych pomysłów plastycznych. Cie-
szymy się, że jest nas coraz więcej i zapraszamy  
w ostatnie soboty miesiąca o godz. 13.00. 

W kwietniu – wyjątkowo – 22 IV z okazji Świato-
wego Dnia Książki.
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Początek nowego roku to czas podsumowań – także w bibliotece. Tradycyjnie wybieramy najlepszych czy-
telników, najchętniej czytane książki, a także sprawdzamy, jak wygląda nasza biblioteka na tle powiatu. W so-
botę 11 lutego mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach CZYTELNIKÓW ROKU 2016. Dziewięciu naj-
lepszych czytelników w trzech grupach wiekowych otrzymało pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk - zaproszo-
nego specjalnie na to spotkanie - wicewójta Gminy Cegłów pana Dariusza Uchmana.  
Czytelnicy roku 2016: 
Do lat 13: 
• Weronika Drosio, 
• Wiktoria Kulesza, 
• Igor Branicki 

14-19 lat: 
• Wiktoria Boryta 
• Natalia Budkiewicz 
• Aleksandra Korzeń 

Dorośli: 
• Ewa Kaska 
• Halina Wardecka 
• Stefan Trojan 

 
Najczęściej wypożyczane książki w 2016 roku 

1.  Zaplątana miłość / Karolina Wilczyńska 
2.  Czuły punkt / Dominika van Eijkelenborg 
3.  Obietnica pod jemiołą / Richard Paul Evans 
4.  Po prostu bądź / Magdalena Witkiewicz 
5.  Pokochałam wroga / Mirosława Kareta 
6.  Dziedzictwo von Becków / Joanna Jax 
7.  Córka cieni – trylogia / Ewa Cielesz 
8.  Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica  
     i miłość / ks. Jan Kaczkowski 
9.  Dziewczyna z pociągu / Paula Hawkins 
10. Stulecie Winnych – trylogia / Ałbena Grabowska 

27345 pozycji w księgozbiorze 
20993 wypożyczonych książek  
496 wypożyczonych czasopism 
987  nowości książkowych  (870 z zakupu, 117 to dary) 
1160 zarejestrowanych czytelników 
11075 odwiedzin w bibliotece 

Ranking bibliotek Powiatu Mińskiego
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31 stycznia (tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca) w bi-

bliotece spotkali się członkowie Koła Literackiego. Była to wy-
jątkowa okazja, bo obchodziliśmy 10-lecie działania Koła, za-
początkowanego w 2007 r. przez ówczesną Dyrektor biblio-
teki p. Jadwigę Kalisz. I właśnie ta okrągła rocznica była te-
matem spotkania.  Pani Maria Osińska - przypomniała nam 
zagadnienia, którymi zajmowaliśmy się do tej pory i zbierała 
pomysły na następne zebrania. W ciągu tych dziesięciu lat 
omawialiśmy bardzo różnorodne tematy: zarówno literackie, 
historyczne, jak i związane z regionalizmem, czy np. wyzna-
niami religijnymi. Wszystko to przygotowane było zawsze  
w przystępnej i ciekawej formie przez panią Marię Osińską - 
od początku zaangażowaną w animowanie koła i prowadze-
nie jego kroniki, panią Wiesię Kulik i Danutę Grzegorczyk. 

Dziękujemy paniom za zaangażowanie w działanie Koła, 
wszystkim członkom życzymy jeszcze wielu lat równie miłych 
i ciekawych spotkań, a chętnych zapraszamy w każdy ostatni 
wtorek miesiąca o godz. 16.00. 

Bożena Abratowska – malarka, pisarka, 
dziennikarka – była bohaterką kolejnego spotkania 
z cyklu, w którym prezentujemy ludzi ciekawych,  
o różnorodnych zamiłowaniach. We wtorkowe po-
południe 28 marca, osoba Pani Bożeny zgroma-
dziła w bibliotece spore grono zainteresowanych 
Jej nietuzinkową osobowością, którą dzieli się z od-
biorcami poprzez obrazy, artykuły, felietony czy 
opowiadania. Nie lubi mówić o sobie – uważa, że 
lepiej przemawia za Nią Jej twórczość. Lubi nato-
miast odkrywać ludzi i zachęca do rozwijania talen-
tów i zainteresowań, bo – jak mówi – życie bez pa-
sji jest puste.   

 
 
 

Bookcrossing  to niekonwencjonalna forma 
popularyzowania książki i czytelnictwa, za-
początkowana kilkanaście lat temu w Sta-
nach Zjednoczonych. Polega na nieodpłat-
nym przekazywaniu książek poprzez pozo-
stawianie ich w miejscach publicznych, jak 
również na specjalnie w tym celu utworzo-
nych „półkach bookcrossingowych”. Takie 
miejsce jest w naszej bibliotece, więc jeśli 
masz w domu książkę, która Cię nie intere-
suje, którą przeczytałeś i teraz już tylko 
zbiera kurz? Może nietrafiony prezent? Albo 
fantastyczna lektura, którą chcesz się po-
dzielić? 

-PRZYNIEŚ KSIĄŻKĘ 
-WEŹ INNĄ KSIĄŻKĘ DO DOMU, 

-PRZECZYTAJ JĄ, 
-PRZYNIEŚ Z POWROTEM  

LUB PRZEKAŻ DALEJ 
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We wtorek 28.03.2017 r. w naszej bibliotece 
przeprowadzone zostały eliminacje gminne w 40. 
edycji Konkursu Recytatorskiego "Warszawska 
Syrenka". Na eliminacje powiatowe w Mińsku Ma-
zowieckim komisja w składzie: Karolina Wieczo-
rek, Anna Tarczyńska i Małgorzata Podobas, za-
kwalifikowała 6 osób w trzech grupach wiekowych: 
- gr.I (kl.I-III): Natalia Uchman (ZS w Cegłowie)  
i Gabriela Branicka (ZS w Cegłowie, Filia w Pia-
secznie) 
- gr.II (kl.IV-VI): Marta Korzeń (ZS w Cegłowie)  
i Filip Sankowski (ZS w Cegłowie) 
- gr.III (gimnazjum): Karolina Duda (ZS w Cegło-
wie) i Julia Lisiecka (ZS w Cegłowie). 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, 
zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia  
w dalszym etapie konkursu.  
 
 

W środę 25 stycznia gościliśmy w naszej bibliotece 
dzieci z cegłowskich "zerówek". W zajęciach na temat 
historii naszej miejscowości uczestniczyła 33-osobowa 
grupa dzieci ze swoimi opiekunami: panią Ewą Gut  
i panią Anią Stelmaszczyk. Dzieci poznały krótką histo-
rię Cegłowa, jego zabytki i ciekawe miejsca. Wysłuchały 
legendy o pelikanie i budowie miejscowego kościoła. 
Na koniec było trochę pracy: wspólnie robiliśmy papie-
rowe pelikany i kolorowaliśmy biblioteczne logo. Na pa-
miątkę i zachętę do odwiedzania biblioteki wszystkie 
dzieci otrzymały kolorowe zakładki do książek.   

 

W połowie 2016 r. Instytut Książki w Krakowie pozytywnie rozpatrzył wniosek i przyznał dotację na  Roz-
budowę i przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie. Projekt zakłada powiększenie obecnego bu-
dynku do 370 m2 powierzchni użytkowej. Ponadto zagospodarowany zostanie teren przy bibliotece. Powstanie 

m.in.  letnia czytelnia, taras historyczno-dydaktyczny, 
plac zabaw i siłownia plenerowa. 

Na początku grudnia ubiegłego roku została podpi-
sana umowa z wyłonionym w przetargu nieograniczonym 
wykonawcą, którym jest firma Grupa MC Sp. z o.o. z War-
szawy. Całkowita wartość zadania to 1 567 890 zł, po-
kryta zostanie z dotacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek. Prace 
mają być zakończone do 30 listopada 2017 roku. 

Przygotowania do budowy rozpoczęto już w połowie 
grudnia, ale dopiero, kiedy odpuściła zima, prace ruszyły 
pełną parą. 
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W poniedziałek 20 marca w Siedlcach ro-
zegrano finały Międzypowiatowych Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej. Za-
wodniczki ze Szkoły Podstawowej z Cegłowa 
zdobyły pierwsze miejsce i awansowały do fi-
nału wojewódzkiego, który odbędzie się w 
Ostrołęce w dniach 12-14.05.2017. 
Wyniki meczów finałowych. 
SP Cegłów – SP 9 Siedlce – 11 : 8  
SP Cegłów – SP 4 Sokołów  Podlaski – 15 : 5 
Bramki zdobyły: 

• Magda Sankowska – 10 
• Sara Marzewska – 7 
• Magda Floriańczyk – 4 
• Magda Osiecka – 2 
• Wiktoria Kieliszczyk – 1 
• Martyna Cyranka – 1 
• Kinga Uchman  – 1 

Rozpoczęły się zmagania w rundzie wiosennej grupy siedleckiej klasa B. 
2 kwietnia piłkarze Jutrzenki Cegłów zmierzyli się w Kotuniu z tamtejszą Iskrą wygry-
wając 3:0.  
 Drugi mecz 9 kwietnia i kolejne zwycięstwo: 2:1 z Fenixem Siennica II. 
Oby tak dalej! 

Korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Dobre Tadeusza Gałązki drużyna Gminy Cegłów wzięła udział 
w Międzygminnym Turnieju Piłki Halowej. Po zaciętej rywalizacji z gminami: Dobre, Jakubów, Strachówka i 
Stanisławów zajęliśmy II miejsce!
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Ostatnie dni Karnawału przed  Wielkim Postem to 
były Zapusty. Chodzili wtedy po wsi tańcząc i zacze-
piając ludzi przebierańcy: niedźwiedź, śmierć, diabeł. 
Wtedy też wynoszono furtki i wciągano drewniane 
wozy na dachy. We wtorek o północy przed Środą Po-
pielcową zabawa ustawała. Rozpoczynał się czter-
dziestodniowy Wielki Post, który trwał do Wielkanocy.  

W Środę Popielcową ludzie gromadnie szli do Ko-
ścioła, żeby na znak pokuty dać sobie posypać głowę 
popiołem. Młodzież w tym dniu przyczepiała do 
odzieży pannom i kawalerom szkielety z rybich ości, 
łeb śledzia albo wymalowaną na papierze lalkę. Deli-
kwenci tacy nie wiedząc o tym, co im na plecach na 
odzieży wisi, byli narażeni na uśmieszki i docinki idą-
cych za nimi sąsiadów i znajomych. 

Na znak umartwienia  
i postu gospodynie szoro-
wały popiołem gary, patel-
nie i sagany, usuwając  
z naczyń resztki tłusz-
czów zwierzęcych.  Na-
sze babcie i prababcie 
bardzo przestrzegały re-
guł postu przy sporządza-
niu posiłków. Składały się 
na nie ryby pod różnymi 
postaciami, potrawy  
z mleka i jaj oraz ziem-
niaki kraszone olejem, żur 
lub kwaśne mleko. Je-
dzono w małych ilościach, 
a w niektórych rodzinach 
wtorki i piątki przeżywano 
tylko o  chlebie i wodzie. 
Na znak żalu i żałoby po 
szale karnawałowym,  
w oczekiwaniu na Zmar-
twychwstanie Pańskie, 
ubierano się w ciemną 
odzież, a kobiety okrywały 
głowy ciemniejszymi 
chustkami. 

W połowie postu ob-
chodzono tzw. półpoście, 
co polegało na tłuczeniu 
kołkami w płoty. Dzieci 
okładały się pięściami po 
plecach wołając  „Półpo-
ście! Półpoście!”. W dniu 
tym młodzież rzucała do 

izb lub pod nogi przechodzących panien garnki z po-
piołem. W niektórych wsiach pannom malowano okna 
i wciągano dla żartu bramy lub łóżka na dach stodoły.  

Nadchodziła wreszcie Niedziela Palmowa, która 
dawniej obchodzona była prawie tak uroczyście jak 
Wielka Niedziela. Wszyscy byli ubrani w nową, ku-
pioną na święta odzież. Gospodynie szły do kościoła  
z palmami, własnoręcznie uwitymi z tego, co pierwsze 
budzi się do życia: gałązek wierzbowych, borówek, ga-
łązek leszczyny. Ozdabiały suszonymi  kwiatami  
i wstążkami.  Poświęconym w kościele gałązkom  pal-
mowym przypisywano dużą moc. Dotknięcie kogoś 
palmą w lewe ramię było znakiem, że mu się dobrze 
życzy, a połknięcie poświęconej bazi miało zapewnić 
pannom szybkie zamążpójście, miało też chronić 
przed chorobami. 

Było też wiele zwyczajów i przesądów dotyczących 
Wielkiego Tygodnia, np. w Wielki Piątek nie robiło się 
prania, nie trzepało chodników, nie robiło żadnego ha-
łasu na znak żałoby, bo tego dnia Pan Jezus umarł. 
Do Wielkiej Środy izby były już omiecione i pobielone, 
okna, podłogi i inne sprzęty poczyszczone i wymyte. 

W Wielkim Tygodniu gospodynie dwoiły się i troiły 
szykując potrawy na święta. Obowiązkowo pieczono 
chleb, baby i placki drożdżowe z kruszonką, a także 
mięsa i białą kiełbasę. U bogatszych gospodarzy pie-
czono całego, małego prosiaka, któremu do ryjka 
wkładano gotowane jajko. Kopano i tarto chrzan, nie-
odłączny dodatek wielkanocnego stołu.  Gotowano ka-
pustę, rosół i obowiązkowo żur oraz jajka na twardo. 
Młodzież i dzieci prześcigały się w zdobieniu jajek i ro-
bieniu wycinanek, którymi przyozdabiano mieszkania. 
Powstawały piękne pisanki i kraszanki, które odświęt-
nie ubrane dziewczyny niosły w Wielką Sobotę do ko-
ścioła do poświęcenia. Do kosza (lub miski) ze „świę-
conką” wkładano także: chleb, sól, pieprz, kiełbasę, 
jajka. Dodatkowo baranka glinianego lub cukrowego  



 
 
 
 
i kawałek babki drożdżowej. We wsi, gdzie nie było 
kościoła, święconki znoszono do najokazalszej cha-
łupy i tam przywożono księdza. Po poświęceniu 
przygotowanego jadła, ksiądz zjadał jedno jajko. 
Święconki zanoszono do domów ze słowami „świę-
cone do izby a robactwo z izby” i stawiano na po-
czesnym miejscu, gdzie czekały do śniadania wiel-
kanocnego. 

Według wierzeń święconki nie można było do-
tykać po zmroku, bo „będą ślepe kury” (można było 
na krótko utracić wzrok), a jedzenie pokarmów ze 
święconki przed śniadaniem wielkanocnym, gwa-
rantowało mrówki w domu. 

Msze święte w Wielkim Tygodniu odprawiane 
były rano, a msza w Wielką Sobotę połączona ze 
święceniem wody, ognia i ciernia była wigilią Świąt 
Wielkanocnych.  

W  Wielką Niedzielę o wschodzie słońca je-
chano wozami, tzw. żeleźniakami, na mszę zwaną 
Rezurekcją. Podczas procesji rezurekcyjnej, kiedy 
trzykrotnie okrążano kościół (na znak, że Chrystus 
zmarł trzeciego dnia), młodzież strzelała z batów, 
także z kalichlorku wymieszanego z siarką (związek 
ten w obecności siarki wybucha pod wpływem ude-
rzenia lub tarcia). Po mszy wszyscy szybko wsiadali 
na wozy i wyjeżdżali na drogę. Gospodarze wyprze-
dzali się wzajemnie. Słychać byli świst batów i po-
ganianie koni. Zwyczaj mówił, że w tym roku po-
szczęści się w polu i w zagrodzie temu, kto będzie 
pierwszy prowadził sznur wozów wracających z Re-
zurekcji. W izbie szykowano stoły do uroczystego 
śniadania, do którego zasiadała cała rodzina.  

 

Najpierw czytano wyjątek z Pisma Św. o Zmar-
twychwstaniu Pańskim. Po modlitwie senior rodu 
składał życzenia i dzielił się ze wszystkimi jajkiem – 
symbolem początku i źródłem życia. W niektórych 
rejonach śniadanie zaczynano od chrzanu, którego 
wszyscy musieli spróbować, nawet małe dzieci, 
żeby nie chorowały przez cały rok. Tłumaczono im 
też, że jest to umartwienie na pamiątkę tego, jak 
Pana Jezusa pojono przed śmiercią octem. Jako 
pierwsze danie podawano żur, doprawiony chrza-
nem z jajkami i talarkami kiełbasy. Na stole nie mo-
gło zabraknąć białej kiełbasy pieczonej lub parzonej 
oraz jaj. Wtedy wszystko było smaczne i wydawało 
się szczególne, choćby dlatego, że w ogóle było… 

W Wielką Niedzielę nie wolno było nic robić. Go-
spodarze nie kładli się spać. Wierzyli, że jeśli ktoś 
uśnie „owies będzie się kładł”, a gospodyniom „wy-
legnie len i proso”. Wieczorem chłopcy i mężczyźni 
chodzili „po racyjkach”, śpiewając pieśni wielka-
nocne, za co dostawali coś do jedzenia, czasem pie-
niądze lub wódkę.  

 

 
Drugi dzień świąt to Poniedziałek Wielkanocny, 

nazywany „lanym poniedziałkiem”, albo „Śmigus-
dyngus”. Już od samego rana słychać było w całej 
wsi śmiechy i krzyki oraz widać biegających w wia-
drami chłopaków. Dziewczyny, które dały się złapać 
na drodze, zanoszone były do stojących przy stud-
niach poideł dla bydła i tam wrzucane do wody. 
Dzieci oblewały się wodą z garnków lub kubełków. 
Aż do wieczora trwało wielkie oblewanie, słychać 
było wrzaski i piski dziewcząt i dzieci. Dorośli w tym 
dniu odwiedzali lub przyjmowali sąsiadów, znajo-
mych i krewnych. 
 

Oprac. na podst. wspomnień Alicji Branickiej z Cegłowa, Anny Kotuniak z Podciernia i Heleny Luba z Kiczek 

 



 
 
 
 
 
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 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 
 
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 
 
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 
 

 

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 
 
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. 
 
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 
 
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 i 
- Publiczne Przedszkole -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 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Cegłowie   
ul. Kościuszki 4, tel. 25 759 59 48, 
email: urzad@ceglow.pl 
www.ceglow.pl 
godziny pracy:   
poniedziałek     8.00 – 18.00, 
wt. – czw.         8.00 – 16.00, 
piątek               8.00 – 14.00 
 
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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Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji tekstów, zmiany treści, artykułów oraz tytułów. Nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, ogłoszenia i reklamy. Przedruki i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy - zabronione.                    
 

 
 

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z: 
Klubem Kulturalne Zacisze 

Zespołem Szkolnym w Cegłowie 
Publiczną Szkołą Podstawową w Wiciejowie 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cegłowie 
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