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Dzięki dobrej współpracy samorządu 
Gminy Cegłów z Komendą Powiatową Policji 
w Mińsku Mazowieckim, 5 grudnia w Cegłowie 
odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Przyjęć 
Dzielnicowego. Punkt mieści się w prawej czę-
ści budynku Apteki - w lokalu, w którym miesz-
kała wcześniej śp. Dr Maria Łupież. 

W uroczystej inauguracji funkcjonowa-
nia punktu, oprócz cegłowskich władz samorzą-
dowych, księży i kierowników jednostek, wzięli 
udział przedstawiciele policji - Z-ca Komen-
danta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowiec-
kim nadkom. Zbigniew Kołecki oraz Komendant 
Komisariatu Policji w Mrozach nadkom. Tomasz 
Pluchrat. 

Nowo otwarte miejsce przyjęć interesan-
tów z pewnością przyczyni się do zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 
gminy, jak również usprawni kontakt z dzielnico-
wym. 

Poza dyżurami dzielnicowego - aspi-
ranta Mariusza Korporowicza, punkt będzie peł-
nił funkcję miejsca spotkań Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
konsultacji psychologicznych dla podopiecz-
nych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Informację o dyżurach dzielnicowego 
w punkcie zostaną umieszczone na drzwiach 
wejściowych do budynku. W przypadku jakich-
kolwiek zmian - informacja będzie aktualizo-
wana. 

Kontakt z dzielnicowym aspirantem Mariuszem 
Korporowiczem: 

� służbowy telefon komórkowy: 600 997 237 
� telefon stacjonarny: (25) 757 41 77 
� e-mail: 

dzielnicowy.mrozy18@ksp.policja.gov.pl 

 

   

 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój  

i radość, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem! 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 

Nowego Roku naszym Mieszkańcom i Gościom 

życzą 
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Podatek od nieruchomości 

1).  Od gruntów: 

a). związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewiden-

cji gruntów i budynków – 0,61 zł. od 1 m2 powierzchni, 

b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  

i zbiorników sztucznych – 4,71 zł. od 1 ha powierzchni, 

c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł. od  

1 m2 powierzchni,  

d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777),  

i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni, 

2). Od budynków lub ich części: 

 a). mieszkalnych – 0,73 zł. od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

b). związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

19,75 zł. od 1 m2 powierzchni, 

c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siew-

nym – 10,98 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d). zawiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-

tych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 

zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e). od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego – 4,14 zł. od 1 

m2 powierzchni użytkowej, 

3). Od budowli – 2% ich wartości określonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). 

 

Podatek rolny 

Podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze 

gminy Cegłów stanowi cena 1 kwintala żyta w kwocie 

49,00 zł. 

 

Podatek leśny 

Podstawą naliczenia podatku leśnego w 2018 r. na te-

renie Gminy Cegłów jest cena drewna podana przez 

Prezesa GUS, tj. 191,98 zł. za 1m3 

Podatek od środków transportowych 

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 568,00 zł. 

b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –795,30 zł. 

c). powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -    

1.021,20 zł. 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 

12 ton - 1050,60 zł. 

5. Od przyczep i naczep, o których mowa 

w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-

cza prowadzoną prze podatnika podatku rolnego) –

231,15 zł. 

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

pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości 

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a). mniejszej niż 22 miejsca – 1050,60 zł. 
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b). równej lub wyższej niż 22 miejsca   –  1133,00 zł. 

8. Stawki podatku od samochodów ciężarowych,  

o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju za-

wieszenia 

Liczba osi i dopusz-

czalna masa całko-

wita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 

Nie 

mniej 

niż 

 

Mniej 

niż 

Oś jezdna (osie 

jezdne) z zawie-

szeniem pneu-

matycznym lub 

zawieszeniem 

uznanym za 

równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1040,10 1103,00 

13 14 1092,60 1134,65 

14 15 1124,15 1176,65 

15  1208,20 1286,20 

Trzy osie 

12 17 1208,20 1239,70 

17 19 1260,70 1365,80 

19 21 1523,40 1586,40 

21 23 1575,90 1649,45 

23 25 1470,85 1619,50 

25  1681,00 1619,50 

Cztery osie i więcej 

12 25 1082,40 1050,60 

25 27 1607,40 1575,90 

27 29 1070,20 1699,00 

29 31 1699,00 2520,00 

31  1699,00 2520,00 

9. Stawki podatku od ciągników siodłowych  

i balastowych przystosowanych do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 

pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-

nej lub wyższej ni 12 ton w zależności od liczby osi, do-

puszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia 

 

Liczba osi i dopusz-

czalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + na-

czepa; ciągnik bala-

stowy + przyczepa (w 

tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 

Nie 

mniej niż 

 

Mniej niż 

Oś jezdna 

(osie jezdne) 

z zawiesze-

niem pneu-

matycznym 

lub zawie-

szeniem 

uznanym za 

równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1050,60 1050,60 

18 25 1155,70 1155,70 

25 31 1681,00 1681,00 

31  1451,00 1991,00 

Trzy osie i więcej 

12 40 1280,20 1770,20 

40  1770,20 2618,45 

10. Stawki podatków od przyczep i naczep, o których 

mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 

podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silniko-

wym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa 

lub wyższą niż 12 ton  

Liczba osi i dopusz-

czalna masa całko-

wita zespołu pojaz-

dów: naczepa/przy-

czepa + pojazd silni-

kowy  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 

Nie 

mniej 

niż 

 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie 

jezdne) z za-

wieszeniem 

pneumatycz-

nym lub zawie-

szeniem uzna-

nym za równo-

ważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezd-

nych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 346,70 315,20 

18 25 399,25 472,80 

25  410,80 682,90 

Dwie osie 

12 28 346,70 367,00 

18 33 945,55 1050,60 

33 38 1096,50 1326,45 

38  1204,00 1781,00 

Trzy osie i więcej 

12 38 914,00 938,15 

38  968,15 1615,80 
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15 października 2018 r., obchodziliśmy Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Tegoroczna uroczystość od-

była się w Wiosce Kulinarnej, której sala zapełniła się nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi placó-

wek oświatowych z terenu całej naszej gminy, do których należą: 

-Zespół Szkolny w Cegłowie 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cegłowie – Fi-

lia w Piasecznie 

-Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiciejowie 

-Małe Przedszkole w Podcierniu 

- Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek 

- MOW w Podcieraniu 

We wszystkich placówkach oświatowych 

w Gminie Cegłów uczy się ok. 760 uczniów 

oraz pracuje ok. 115 nauczycieli i kilkudziesięciu 

pracowników niepedagogicznych 

Życzenia i podziękowania w imieniu Samorządu 

Gminy przekazał Wójt Gminy Marcin Uchman. Dy-

rektorzy i kierownicy poszczególnych placówek zo-

stali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. Zostały również przyznane nagrody Wójta Gminy Cegłów z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, które to otrzymali: 

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Emilia Rumak-Kowalczyk 

Nauczyciel Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Karol Sieńkowski 

Pracownik Zespołu Szkolnego w Cegłowie – filia w Piaseczno – Jadwiga Jastrzębska 

Pracownik Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Anna Arczewska 

Natomiast wszystkim pracownikom oświaty, Wójt Gminy Cegłów złożył serdeczne podziękowania za ich pracę, 

poświęcenie i trud włożony w edu-

kację i wychowanie dzieci i mło-

dzieży. Dyrektorzy szkół również 

dziękowali swoim pracownikom 

i życzyli wiele satysfakcji z pracy za-

wodowej oraz dalszych sukcesów 

i osiągnięć. 

W uroczystości również uczestni-

czyli księża z gminnych parafii 

oraz Pan Stanisław Mejszutowicz 

Prezes Oddziału – Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego Oddział w Miń-

sku Mazowieckim, które także zło-

żył najlepsze życzenia wszystkim 

pracownikom oświaty i podzięko-

wał za dobrą współpracę z Gminą 

Cegłów. 

Całą uroczystość umilił występ ar-

tystyczny Karola Piątkowskiego oraz Mateusza Mazurka. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się poczęstunkiem, 

które przygotowały Panie z KGW Podciernie, oczywiście jak to w Podcieniu nie zabrakło tradycyjnego cegłow-

skiego przysmaku – czyli przepysznej Sójki Mazowieckiej. 
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28 października 2018 r. Małe Przedszkole 

w Podcierniu prowadzone przez Stowarzyszenie Roz-

woju Wsi Podciernie i Okolic obchodziło 10 Jubileusz 

swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Wiosce 

Kulinarnej w Podcierniu. Wśród zaproszonych gości 

obecni byli: Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman 

oraz Kierownik GOPS w Cegłowie Katarzyna Korzeń, 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych Jadwiga Kaczorek, Radna Po-

wiatu Mińskiego Beata Walas, prowadząca w latach 

2007-2008 projekt Mazowieckie Małe Przedszkola 

Pani Dorota Długosz, członkowie wspierający powsta-

nie Małego Przedszkola, Pani Anna Stelmaszczyk i Pan 

Andrzej Grasiak, z-cą Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie Małgorzata 

Śluzek, Koło Gospodyń Wiejskich z Podciernia, Ochot-

nicza Straż Pożarna z Podciernia, nauczyciele uczący 

w placówce, absolwenci, Rodzice, Dziadkowie 

oraz licznie przybyła lokalna społeczność. 

Uroczystości rozpoczęła Prezes Stowarzysze-

nia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice Lucyna Bajsz-

czak witając tak licznie zgromadzoną publiczność jed-

nocześnie zapraszając do obejrzenia występu arty-

stycznego w wykonaniu przedszkolaków pod hasłem 

„100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 10 LAT NA-

SZEJ DZIAŁALNOŚCI”. Pierwsza część występu nawią-

zała do 100-lecia Wolności Polski, następnie w drugiej 

części nastąpiło uroczyste Pasowanie na Przedszko-

laka. W organizację występu aktywnie włączyły się 

członkinie z KGW prezentując piosenki napisane przez 

Panią Anetę Wójcik z okazji obchodzonego Jubileuszu 

oraz Pani Agata Skowron i Pan Maciej Rygielski. Deko-

racja sali, odświętne stroje, przedstawione wiersze, 

piosenki oraz tańce zachwyciły publiczność i zostały 

nagrodzone gromkimi brawami. 

W tak pięknym dniu nie mogło zabraknąć ca-

łej historii Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie 

i Okolice oraz Małego Przedszkola, która została 

przedstawiona na tablicy pamiątkowej, która zachwy-

ciła tak dużą liczbą czytelników a zarazem sympaty-

ków. Fotografie absolwentów wzbudzały uśmiech 

na twarzy rodziców, dziadków jak i ich samych. 

Piękną niespodzianką było przekazanie 

CZEKU na 12.000 zł wraz z Listem Gratulacyjnym 

przez Wójta Gminy Cegłów Marcina Uchmana na mo-

dernizację budynku Małego Przedszkola w 2019 r. 

Pani Prezes Lucyna Bajszczak zaś została wyróżniona 

Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA” za wybitne 

zasługi oraz całokształt działalności na rzecz woje-

wództwa mazowieckiego, przyznanego przez Mar-

szałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama 

Struzika 
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1. Zwierzę powinno mieć schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

2. Buda powinna chronić przed mrozem (powinna być szczelna i ocieplona), w środku powinna być słoma, a rozmiar 

budy powinien być dostosowany do wielkości psa (np. mały pies = mała buda, 

3. Zimą należy częściej wymieniać wodę, można dodać do niej kilka kropel oleju, 

4. Porą zimową wskazane jest ciepłe, bardziej tłuste jedzenie, 

5. Jeżeli pies trzymany jest na łańcuchu, to nie może być krótszy niż 3 m, 

6. Nie wolno trzymać psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę, 

7. Na karku psa trzymanego na łańcuchu musi być obroża (inaczej łańcuch przymarza do skóry). 

 

28 listopada br. w miejscowości Mienia został znaleziony pies średniej wielo-

ści, gładkowłosy, maści brązowo-czarnej. Piesek jest wystraszony. Gorąco 

apelujemy o pomoc w poszukiwaniu dotychczasowego lub nowego właści-

ciela zwierzęcia. 

Informacje w tej sprawie pod nr tel. 25 759-59-32. 

W miejscowości Mienia zostały przeznaczone do sprzedaży 4 działki położone w niewielkiej odległości od drogi powiato-

wej Mińsk Mazowiecki  - Mrozy. Sprzedaż działek planowana jest w 2019 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 

kontakt z Urzędem Gminy w Cegłowie,  

ul. Kościuszki 4, pokój nr 5, tel. 25 759 59 39.  

Wartość nieruchomości z godnie z wykazem nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży: 

Mienia nr 211/1 o powierzchni 0,1012 ha wartość 45 000,00 zł.    

Mienia nr 211/3 o powierzchni 0,0948 ha wartość 43 000,00 zł.    

Mienia nr 211/5 o powierzchni 0,0960 ha wartość 43 000,00 zł.    

Mienia nr 211/6 o powierzchni 0,1044 ha wartość 55 000,00 zł.    

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji 

polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 

z garażem w bryle budynku mieszkalnego. W bezpośrednim sąsiedztwie 

znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Wzdłuż dróg dalej te-

reny rolne w postaci gruntów ornych oraz użytków zielonych - łąk i pa-

stwisk. W odległości 1 km na wschód znajduje się skład budowlany, stacja 

paliw , market Biedronka oraz kompleks serwisowo – diagnostyczny, dalej 

cmentarz. W odległości około 1,5 km znajduje się stacja PKP w Cegłowie 

wraz z centrum handlowo-administracyjnym miejscowości (bank, sklepy, 

Urząd Gminy Cegłów, kościoły).  

Działki znajdują się nieopodal gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sa-

nitarnej do których istnieje możliwość przyłączenia. W pobliżu przebiega 

napowietrzna linia elektryczna niskiego napięcia. Dostęp do publicznej 

drogi powiatowej zapewnia działka 211/7 wykorzystywana na drogę we-

wnętrzną.  
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Urząd Gminy w Cegłowie informuje, iż 

w związku z kończącą się w dniu 31 grudnia 2018 r. 

umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

w Węgrowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych w wyniku powtórnie przeprowadzo-

nego przetargu zmienił się podmiot świadczący 

usługę. Od 1 stycznia 2019 r. usługę odbioru i zago-

spodarowania odpadów będzie świadczył Zakład 

Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni Wacław 

Chyliński, ul. Łąkowa 26A, 05-300 Mińsk Mazo-

wiecki. Roczny koszt  najtańszej, wybranej usługi wy-

niesie 648 648 zł.  

Wzrost ceny usługi wywozu i zagospodarowania od-

padów wymusił zmianę dotychczasowych stawek. Od 

1 stycznia 2019 r. miesięczna stawka od osoby będzie 

wynosiła: 

10 zł w przypadku selektywnego gromadzenia i od-

bierania odpadów  

30 zł w przypadku nieselektywnego gromadzenia 

i odbierania odpadów.  

Ryczałtowe roczne stawki opłat dla nieruchomości 

niezamieszkałych, wykorzystywanych przez część 

roku wyniosą: 

180 zł, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane 

w sposób selektywny  

540 zł, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane 

w sposób nieselektywny. 

W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami 

na miesiąc można wystawić do 3 worków odpadów 

biodegradowalnych oraz nielimitowaną liczbę odpa-

dów gromadzonych w pozostałych worka. Dla odpa-

dów problemowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Cegłów Nr  XLI/330/17 z 27 lipca 2017 r. obowiązuje 

następujący limit: 

360 l/m dla odpadów zielonych, na miesiąc,  

4 szt. dla zużytych opon, na rok, 

1 tona odpadów budowlanych dla każdej nierucho-

mości, na rok.  

Za pozbycie się większej ilości odpadów na PSZOKu, 

przy ul. Dobrzyckiego 37 w Cegłowie będzie należało 

ponieść dodatkową opłatę: 

- 85 zł za każdy rozpoczęty m3 odpadów zielonych,  

- 1 zł za każdą sztukę dostarczonych opon, 

- 86 zł za każdy rozpoczęty m3 odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych.  

Terminy opłat kwartalnych za gospodarowanie odpa-

dów komunalnych z uwzględnieniem nowych stawek 

uiszcza się, w następujących terminach: 

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,  

2) za II kwartał do 15 maja danego roku,  

3) za III kwartał do 15 września danego roku,  

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.  

W przypadku braku zmiany składu osobowego liczby 

osób wskazanej deklaracji dotychczasowe deklaracje 

pozostają aktualne.  

 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Cegłów 

Nr XVIII/150/15 z 29 grudnia 2015 r. zwalnia się w czę-

ści z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi właścicieli nieruchomości, na których zamiesz-

kują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw do-

mowych obejmujących rodziny wielodzietne                               

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny. Przy czym należy pamiętać, iż zwolnie-

nie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które posia-

dają Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selek-

tywnej zbiórki odpadów.  

Wysokość zwolnienia wynosi 100 % opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi na trzecie                         

i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi.  

 Niewłaściwie posegregowane odpady będą 

pozostawiane do ponownej segregacji. Jednocześnie 

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach informacja o nieprawidłowej 

segregacji stanowi podstawę do zmiany dotychczaso-

wej stawki opłat za pozbywanie się odpadów. 

W związku z wytycznymi Ministra Środowiska w spra-

wie  Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów od-

pady należy segregować zgodnie z załącznikiem do-

stępnym na str. 12 biuletynu. 
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9,10,11 listopada br. Gmina Cegłów obchodziła uro-

czystości związane z 100. Rocznicą Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości.  

Pierwszego dnia obchody rozpoczęły się pod pomni-

kiem Trzech Krzyży w Rezerwacie „Jedlina” w Mieni, 

gdzie na wstępie uroczyście odśpiewano hymn Polski. 

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe de-

legacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni, oraz sztan-

dar Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 

pod opieką Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Posteru-

nek Honorowy pełnił Oddział Specjalny Żandarmerii 

Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Gospodarze uro-

czystości – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk – Piotr 

Serafin oraz Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman, 

po przywitaniu gości przybliżyli zebranym rys histo-

ryczny miejsca, w którym odbywały się uroczystości. 

Następnie ksiądz Dariusz Cempura – Proboszcz  

Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzci-

ciela i Andrzeja Apostoła w Cegłowie oraz kapłan 

Grzegorz Dróżdż – Proboszcz Parafii Starokatolickiej 

Mariawitów św. Jana Chrzciciela w Cegłowie odmó-

wili modlitwę oraz przystąpili do poświęcenia po-

mnika Trzech Krzyży. Na koniec przedstawiciele sa-

morządu gminnego, Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki 

i Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Cegłowie oraz uczniowie z Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie uroczyście 

złożyli pod pomnikiem wieńce oraz znicze. Po uroczy-

stości zaproszono wszystkich na okolicznościowy pro-

gram artystyczny na terenie DPS Jedlina w Mieni, 

przygotowany przez zespół ZORZA oraz uczniów Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie. Dodat-

kowo, po programie na wszystkich czekała gorąca 

herbata i kawa, a także przepyszna grochówka 

oraz ciasto przygotowane przez KGW w Mieni.  

Tego dnia została również otwarta wystawa „Win-

centy Witos – jeden z twórców Niepodległej Polski”, 

zorganizowana przy współpracy z Muzeum Historii 

Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Ekspozycję 

można obejrzeć w Klubie Kulturalne Zacisze. Wy-

stawa czynna jest do 23 listopada od poniedziałku 

do piątku w godz. 10.00 – 18.00 oraz w niedzielę 18 

listopada w godz. 11.00 – 18.00. Grupy zorganizo-

wane i klasy szkolne mogą uzgodnić indywidualny ter-

min i godzinę zwiedzania. 

10 listopada obchodziliśmy na sportowo. Gmina Ce-

głów wspólnie ze Stowarzyszeniem Biegacz Cegłów 

zorganizowali VII Cegłowski Bieg Niepodległości. 

Na starcie około 10 – kilometrowego biegu przy DPS 

Jedlina stanęło 87 zawodników. Jako pierwszy trasę 

pokonał Florian Pyszel, tuż za nim uplasował się Sła-

womir Ptak, zaś trzecie miejsce wśród panów zajął 

Zbigniew Lamparski. Wśród pań najszybsza okazała 

się Joanna Snopkiewicz, drugie miejsce przypadło Ka-

rolinie Lewandowskiej, a na najniższym stopniu po-

dium stanęła Ewelina Kaska-Łobodowska. Każdy z za-

wodników po przekroczeniu linii mety otrzymał pa-

miątkowy medal, który w 100-lecie odzyskania przez 



Str. 14 

Polskę Niepodległości wykonany był na wzór orła 

z cegłowskiego Pomnika Niepodległości.   

Poza nagrodami głównymi w kategoriach OPEN 

kobiet i mężczyzn, organizatorzy wyróżnili najlep-

szych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dla 

wszystkich uczestników i gości przygotowane zostało 

ognisko z kiełbaskami. Nad bezpieczeństwem biega-

czy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Cegłowa, któ-

rej serdecznie dziękujemy. 

Późnym popołudniem na hali sportowej odbył się ma-

raton zumby pt. „Zumba w Zielonej Gminie”, zorgani-

zowany przez Stowarzyszenie 3 Sektor, pod patrona-

tem honorowym Wójta Gminy Cegłów. W maratonie 

wzięło udział blisko 100 osób. Były to trzy godziny 

świetnej zabawy i pozytywnych emocji oraz jesienna 

eksplozja tańca.  

11 listopada obchody rozpoczęły uroczyste 

msze święte w cegłowskich kościołach parafial-

nych. We wspólnej modlitwie uczestniczyły poczty 

sztandarowe delegacji Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Cegłowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni, 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Posiadałach, Zarządu 

Gminnego PSL w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Ce-

głowie, sztandar Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych pod opieką Zespołu Szkolnego w Cegło-

wie, licznie przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele 

władz samorządowych. 

Po uroczystościach kościelnych zgroma-

dzeni przeszli pod Pomnik Niepodległości, gdzie uro-

czyście odśpiewano hymn Polski, po którym nastąpiło 

złożenie kwiatów przez wszystkie delegacje biorące 

udział w uroczystościach. Kwiaty złożyli przedstawi-

ciele samorządu gminnego wraz z posłem na Sejm 

Rzeczypospolitej – Danielem Milewskim, a także 

przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Cegłowie, Zarządu 

Gminnego PSL w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Ce-

głowie. Następnie ksiądz biskup Maria Ludwik Jabłoń-

ski Biskup Diecezji Lubelsko – Podlaskiej Kościoła Sta-

rokatolickiego Mariawitów oraz ksiądz Dariusz Cem-

pura Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana 

Chrzciciela i Andrzeja Apostoła w Cegłowie odmówili 

modlitwę w intencji Ojczyzny. Wartę honorową 

pod Pomnikiem Niepodległości wystawili harcerze 

ZHP z 29 Drużyny Harcerskiej „Burza”. 

Kolejnym punktem obchodów był przemarsz 

do miejsca gdzie znajduje się krzyż wraz z pomnikiem 

upamiętniający pomordowanych przez Niemców 

mieszkańców Cegłowa w czasie II wojny światowej, 

który w tym roku został odnowiony przez Stowarzy-

szenie Wschodni Patrioci oraz Stowarzyszenie Odra-

Niemen. Na miejscu ksiądz bi-

skup Maria Ludwik Jabłoński 

oraz ksiądz Dariusz Cempura 

dokonali poświęcenia odnowio-

nego pomnika oraz odmówili 

modlitwę. W dalszej części uro-

czystości Wicedyrektor GBP – 

Kulturoteki w Cegłowie – Mał-

gorzata Śluzek opowiedziała 

o historii miejsca. Głos zabrała 

również Pani Hanna Kaczorek, 
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która jest jedynym żyjącym świadkiem tamtych wyda-

rzeń. Następnie przystąpiono do złożenia wieńców 

oraz zniczy przez przedstawicieli samorządu gmin-

nego w Cegłowie wraz z posłem na Sejm Rzeczypo-

spolitej – Danielem Milewskim, przedstawicieli Za-

rządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Cegłowie oraz Zespołu Szkolnego 

w Cegłowie. 

Dalsze uroczystości odbyły się na terenie Zespołu 

Szkolnego w Cegłowie, gdzie nastąpiło uroczyste po-

sadzenie dębu oraz poświęcenie przez księdza bi-

skupa Marię Ludwika Jabłońskego oraz księdza Dariu-

sza Cempurę pamiątkowej tablicy. Następnie zgroma-

dzeni zostali zaproszeni na okolicznościowy program 

artystyczny do budynku hali sportowej w Cegłowie 

przygotowany przez Orkiestrę Dętą Parafii Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów w Woli Cyrusowej 

oraz uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Dodat-

kowo, po programie zaproszono wszystkich 

na pyszną grochówkę, ciasto oraz gorącą kawę i her-

batę. Wieczorem, na zakończenie uroczystości na te-

renie ZS w Cegłowie odbyło się ognisko patriotyczne 

oraz pokaz sztucznych ogni. 

Baśniowe Popołudnie to cykliczne 

spotkania organizowane przez bibliotekę w 

każdą ostatnią sobotę miesiąca dla 5-9-latków. 

W nowej edycji spotkań zapraszani są ciekawi 

goście, którzy dzielą się z dziećmi swoimi pa-

sjami i opowiadają o wykonywanych zawodach. 

Październikowym gościem - niespodzianką była 

Julia 

Lisiecka, która wprowadziła naszych małych 

czytelników w świat harcerstwa. Pięknie opo-

wiadała o tym, czym zajmują się harcerze, o hi-

storii, mundurze, zdobywaniu sprawności. Zaję-

cia podobały się dzieciom i na pewno jej dru-

żyna powiększy się o kilkoro nowych podo-

piecznych.  

Natomiast w ostatnią sobotę listopada biblio-

tekę odwiedziła Pani Małgosia Kociołek, która od 35 

lat jest pielęgniarką. Dzieci dowiedziały się jak 

trudna i odpowiedzialna jest to praca, ale też jak 

bardzo potrzebna nam wszystkim. I choć coraz 

trudniej o chętnych do zawodu, to czepki pielęgniar-

skie z ochotą założyli wszyscy. Wszyscy też dali so-

bie zmierzyć ciśnieniei temperaturę. Nie było tylko 

odważnych do zastrzyku… 
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4 stycznia 2018 (piątek) 

Korowód kolędowy 

Powiatowy konkurs zespołów kolędniczych  
9.00 Hala sportowo-widowiskowa w Cegłowie 

6 stycznia 2018 (niedziela)  

ORSZAK TRZECH KRÓLI 

11.30 - Msze święte i Przemarsz orszaku na halę 

sportowo-widowiskową 

W piątek 23 listopada, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, do 

biblioteki zawitał Pan Teatrzyk ze spektaklem "Gdzie jest Miś?". Dużo 

śmiechu, przygoda i wartka akcja - to tajemnica dobrej zabawy. Sądząc 

po minach Maluszkom z przedszkola gminnego i z przedszkola "Kraina 

Bajek" przedstawienie się bardzo podobało. 

 

W 2018 r. Gminna Bi-

blioteka Publiczna w 

Cegłowie pozyskała 

dofinansowanie w 

kwocie 8 500 zł z 

funduszy Minister-

stwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego w ramach Programu Wie-

loletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytel-

nictwa na lata 2016-2020” na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. W ra-

mach tych środków zakupiliśmy już kilkadziesiąt 

książek z literatury pięknej dla dorosłych i dla 

dzieci oraz literatury popularno-naukowej. 

Wszystkie pozycje są już dostępne dla Czytelni-

ków, a do końca listopada będzie jeszcze wiele 

innych. Zapraszamy do odwiedzin w bibliotece i 

do katalogu on-line na naszej stronie interneto-

wej. 

 

W czwartek, 15 listopada tego roku, Kultu-

roteka gościła bibliotekarzy z powiatu mińskiego. Było 

to spotkanie szkoleniowe, w ramach którego wymieni-

liśmy się doświadczeniami w pracy w systemie biblio-

tecznym Mateusz. O nowinkach programowych odpo-

wiadał obecny na spotkaniu  

twórca programu - p. Mirosław Domański. Kole-

żanki zwiedziły także naszą bibliotekę po rozbudowie 

oraz obejrzały wystawę poświęconą Wincentemu Wi-

tosowi zorganizowaną w Klubie Kulturalne Zacisze.  
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Dnia 5 maja 1969 roku wraz z siostrą Barbarą 

Rakowską przybyłyśmy do Domu Pomocy Społecz-

nej Dla Dzieci, ul. Jagiellonki 12 w Cegłowie. Zakład 

przeznaczony był dla 50 dziewczynek z głębokim 

niedorozwojem – dwie grupy dzieci leżących 

i jedna słabo widzących. Zostałam przydzielona 

jako pielęgniarka do grupy dzieci leżących, a także 

pomoc salowych. Dzieci nie kontrolowały potrzeb 

fizjologicznych. nie mówiły, wydawały z siebie 

dźwięki. 

 Warunki lokalowe były bardzo ciężkie. 

Jedna łazienka na parterze i druga na piętrze o po-

wierzchni 3 m2, dla 36 pensjonariuszek i perso-

nelu. 

5 maja 1969 roku pamiętam piękną, sło-

neczną pogodę po nocnej burzy oraz dzieci. W za-

kładzie nie było wody, a w Ceglowie światła. Goto-

wałyśmy w awaryjnej kuchni w jednym garnku, 

a wodę nosiłyśmy ze studni na podwórku. 

Z załatwieniem czegokolwiek były 

ogromne problemy, bo był to Zakład „Caritas” i to 

prowadzony przez siostry zakonne. Po deszczu na 

strychu  trzeba było opróżniać naczynie, mimo iż 

dach był ciągle reperowany. Pamiętam jak „ktoś” 

z Gminy podpowiedział jak dostać blachę, s. Łucja 

Dornakowska znalazła zaufanego gospodarza, 

który zamówił blachę na pokrycie budynków go-

spodarczych, jednak tłumacząc się brakiem fundu-

szy – zrezygnował. Dzięki temu Urząd Gminy prze-

znaczył blachę Zakładowi, gdyż ten posiadał fun-

dusze.  

Pomimo trudnych warunków atmosfera 

była bardzo rodzinna. Siostry całe dnie spędzały 

z dziećmi, jedynie z przerwą na posiłek i modlitwę.  

Siostry należały do wyznania rzymsko-ka-

tolickiego i  mariawickiego, jednak jedyną zauwa-

żalną różnicą było to, iż wychodząc na  

niedzielną mszę świętą o godz.9, jedne skręcały 

w lewo, a drugie w prawo.   

Uczestniczyłyśmy w chrztach, ślubach i po-

grzebach.  W  naszych grupach byłyśmy najbliższą 

rodziną , wspierałyśmy się, wspólnie przeżywały-

śmy radości i smutki. 

 

Często przychodzili do nas ludzie z prośbą 

o posługę pielęgniarską – chodziłyśmy, jeździłyśmy 

rowerami, wozem lub motorem z zastrzykami.  

Do naszych obowiązków należał również 

wystrój Kościoła, pranie bielizny kościelnej i po-

moc kościelnemu, brałyśmy udział w odpustach 

czy procesjach, a także w przypadku nieobecności 

księdza prowadziłyśmy religię na plebanii. 

Pamiętam swój pobyt w Cegłowie za księ-

dza proboszcza Antoniego Pazika, Kazimierza 

Kałoszko, Mariana Laskowskiego – byli naszymi 

najbliższymi, darzącymi nas pełnym zaufaniem. 

Zdarzały się również śmieszne sytuacje, 

np. ks. Kazimierz prosił o obudzenie następnego 

dnia (w razie zaspania). Gdy w oknie było ciemno, 

dzwoniłyśmy telefonem, jednak po sygnale na ple-

bani zapalało się światło, które odczytywałyśmy 

jako pobudkę księdza. 

 

Wspomnienia s. Anieli Ksyty 
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      Muszę się przyznać, że gdy jestem na jakieś z założenia niewielkiej imprezie, czy to w bibliotece, czy 

w Zaciszu, czy jeszcze gdzieś indziej, mam głupi zwyczaj liczenia pustych krzeseł wokół siebie. I tak, w dwa 

kolejne poniedziałki, na przełomie listopada i grudnia, byłem w bibliotece na spotkaniach poetyckich 

z Krzysztofem Tomaszewskim i z Tadeuszem Gocem. W obu przypadkach stwierdziłem, że to moje liczenie 

nie ma sensu, bowiem ilość miejsc wolnych była ponad dwa razy większa, niż miejsc zajętych. 

Liczyłem zatem osoby. W pierwszym przy-

padku było ich 13 (!), a w drugim – 12 (!!). Cegłów to 

nie jest kulturalna pustynia, ale frekwencja na spotka-

niach bibliotecznych mogłaby wskazywać na coś zgoła 

innego. Trudno stwierdzić, czy to złe przyzwyczajenie 

z czasów, gdy z kultury, gmina miała dla mieszkańców 

tylko herbatę i szklanki, czy może wynik niedostatecz-

nej promocji owych imprez.  

Doświadczenie każe upatrywać winy za taki 

stan rzeczy gdzieś pośrodku. Inni mówią jeszcze, że to 

przez pogodę, ale to nie argument, bo czy ładna czy 

brzydka, ludzi jest równie mało. A przecież dzieje się 

wiele. I, co trzeba z szacunkiem zaznaczyć, jest tu 

mała, ale stała grupa bywalców i ludzi zaangażowa-

nych w kulturę, na którą Kulturoteka zawsze może li-

czyć. Niepokój budzą tylko te puste krzesła... 

      Jak już wspomniałem, wiele się dzieje. I tak, 

w ostatnim czasie, w naszej bibliotece, odbyło się 

kilka spotkań dla dzieci z cyklu Baśniowe Popołudnie. 

Spotkania te mają miejsce raz w miesiącu, w soboty.  

      Podczas wrześniowego dominował temat złotej 

polskiej jesieni. Dzieciaki tworzyły prace plastyczne 

z jesiennych liści, zaś na zakończenie, obejrzały film 

Eldorado. 

      Miesiąc później, było kolejne spotkanie z tego cy-

klu. Tym razem jego temat dotyczył spraw harcer-

stwa. Gość specjalny, harcerka, Julia Lisiecka, wpro-

wadzała małych czytelników w znany jej od pod-

szewki świat mundurka i lilijki. Mówiła też o historii, 

z którą nieodzownie łączy się harcerstwo. 

      Z kolei, w czwartek, 15 listopada, bibliotekarze 

Kulturoteki gościli swych kolegów po fachu z całego 

powiatu Mińskiego. Gościem zjazdu, które miało za 

zadanie wymianę doświadczeń w pracy, głównie 

z systemem bibliotecznym MATEUSZ, był jego twórca, 

Mirosław Domański, chętnie i wyczerpująco odpo-

wiadający na pytania zebranych. Drugim elementem 

spotkania było zwiedzanie przez jego uczestników 

(a raczej uczestniczki), wystawy poświęconej Wincen-

temu Witosowi, zorganizowanej w Klubie Kulturalne 

Zacisze, w setną rocznicę odzyskania niepodległości. 

      W piątek, 23 listopada, z okazji Światowego Dnia 

Misia, w bibliotece znów było gwarno, jak w ulu na 

wiosnę. A cały ten zgiełk i mnóstwo śmiechu zawdzię-

czamy milusińskim z dwóch cegłowskich przedszkoli: 

gminnego i niepublicznego przedszkola Kraina Bajek, 

które przyszły tu na spektakl Pana Teatrzyka, pt. 

Gdzie jest miś?. 

      Szybko, bo już dzień później, w sobotę, w budynku 

Gminnej Biblioteki Publicznej –Kulturoteki, znowu 

było wesoło i kolorowo od dzieci. Odbywało się tutaj 

kolejne Baśniowe popołudnie. Tym razem zaprosze-

nie organizatorów przyjęła doświadczona pielę-

gniarka, pani Małgorzata Kociołek, która barwnie 

i ciekawie opowiadała o swoim zawodzie. Wszyscy 

z ochotą zakładali pielęgniarskie czepki, a nawet dali 

sobie zmierzyć ciśnienie i temperaturę. (Jak to się 

mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie... tak 

w sprawach zdrowia, jak i kultury). 

      O dalszych dwóch bibliotecznych spotkaniach była 

już mowa i to nie koniecznie w pozytywnym kontek-

ście, ale dla porządku: w poniedziałek, 26 listoapda, 

gościł tu znany siedlecki poeta i animator kultury, 

Krzysztof Tomaszewski, współzałożyciel Siedleckiej 

Grupy Literackiej „Witraż”. Gość wiele czasu poświe-

cił, zarówno wywodom teoretycznym na temat poe-

zji, jak i historii grupy, zahaczając o wątki biografii wła-

snej oraz innych „witrażowiczów”. „Poetą się nie jest. 

Poetą się tylko bywa” – powtarzał za Norwidem. 

W spotkaniu wzięli udział miejscowi twórcy, którzy 

czytali swoje wiersze, które następnie, protagonista 

spotkania celnie, acz zawsze przychylnie komentował. 

Na koniec wieczoru była niespodzianka - każde z 13(!) 

gości otrzymało tomik Artysty, stworzony wraz z Bar-

barą Maksymiuk, również obecna na spotkaniu, pt. 

W (nie) Samotności.  
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    Tydzień później, w brzydki, słotny poniedziałek, już 

po raz drugi gościliśmy naszego przyjaciela, siedlec-

kiego barda i animatora kultury studenckiej, 

Tadeusza Goca, wraz z towarzyszącą mu młodą, sym-

patyczną piosenkarką, Marią Tarasiuk. Oboje zacza-

rowali 12 (!!) -osobową publiczność lirycznymi pio-

senkami z repertuaru Okudżawy, Cohena, Wysoc-

kiego, oraz tria: Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. 

Spotkanie, jak zwykle przy takich okazjach, dopełnili 

swymi utworami miejscowi poeci, w osobach Jadwigi 

Wąsowskiej, Piotra Dworzyńskiego i Krzysztofa 

Zagańczyka, którzy przeczytali swe utwory, nieco bar-

dziej jednak, niż zwykle „ściszone”. 

      Dla miłośników dalekich wypraw, biblioteka orga-

nizuje również cykliczne spotkania pt. Obieżyświat 

z podróżnikiem, Michałem Synowcem, które odby-

wają się nieregularnie, i niestety na ogół też świecą 

pustkami. 

       W bibliotece działa również Klub Kulturalne 

Zacisze. Tu także organizowanych jest wiele imprez, 

spotkań z ciekawymi ludźmi warsztatów, a także 

całkiem poważne kursy, np. komputerowe. Zaś jeśli 

chodzi o frekwencje, w ostatnim czasie obserwuje się 

także coraz większy spadek zainteresowania 

działalnością placówki. Powody są podobne jak  

w przypadku jego „gminnej” starszej siostry – 

biblioteki, bo przecież i tu dzieje się niemało. 

      Niedawno, 9 listopada, przy współpracy z Mu-

zeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, przygo-

towano wystawę pt. Wincenty Witos – jeden z twór-

ców Niepodległej Polski. Impreza wpisywała się w cykl 

przedsięwzięć poczynionych z okazji 100-lecia odzy-

skania niepodległości. Na inauguracji wystawy rolę 

gospodarza-opowiadacza pełniła pani dr Mirosława 

Bednarzak - Libera, pracownik naukowy Muzeum Hi-

storii Ruchu Ludowego, która w ciekawy sposób przy-

bliżyła zebranym życie i działalność legendarnego 

współtwórcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i kilku-

krotnego premiera z czasów II RP. Choć sama inaugu-

racja wystawy nie była zbyt „ludna”, to w ciągu kolej-

nych dni zwiedziło ją dużo osób, miedzy innymi mło-

dzież szkolna. 

      Z kolei, w piątek, 16 listopada, o godz. 13:00, sala 

koncertowa „Zacisza” wypełniła się najmłodszą widow-

nią.. Odbywał się tu bowiem interaktywny spektakl dla 

dzieci pt. Tajemnice Szafy, w wykonaniu aktorów Teatru 

Edu – Artis z Krakowa  

      Innym wydarzeniem, godnym odnotowania (także 

z uwagi na wyjątkowo dużą publiczność) był Koncert 

Dla Niepodległej... Odbył się w niedzielę, 18 listopada. 

W jego programie, pod kierownictwem artystycznym 

Jolanty Kowalczyk, pieśni patriotyczne wykonywali: 

miejscowy zespół śpiewaczy Zorza, jak również zespół 

ludowy Serenada z Jakubowa, oraz Krystyna Zgódka. 

Na akordeonach grał jak zwykle, zaprzyjaźniony 

z naszą Kulturoteką duet: Zdzisław Jałocha – 

Stanisław Woźnica. Zaś prowadził to spotkanie Jerzy 

Maciejewski, który z pasją badacza przybliżał 

zebranym kontekst i okoliczności powstania każdej 

z zaśpiewanych pieśni. Imprezę zakończyło wspólne 

„Biało-czerwone” ognisko w lasku szkolnym. 

Publiczność tym razem w miarę dopisała. 

      Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić 

na kolejne wydarzenia, które przygotowała 

w najbliższym czasie nasza Kulturoteka. 

      Oby tylko nie dla swoich pustych krzeseł... 

 
Redaktor Jedynak

  
                                                                           

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ukazała się 

monografia historyczna „Dzieje Ziemi Kuflewskiej”. Książka do-

stępna jest dla rodzin zamieszkałych na terenie Podciernia, Pod-

skwarnego, Huty Kuflewskiej i Woli Stanisławowskiej – za darmo 

u sołtysów. Pozostali zainteresowani mogą ją nabyć w Gminnej 

Bibliotece Publicznej – Kulturotece w Cegłowie w cenie 15,00 zł. 

Zapraszamy! 
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13 stycznia 2019 roku już po raz 27 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Orkiestry nie zabraknie także w Cegłowie. 

W tym roku Finał odbywa się pod hasłem: „Pomaganie jest dziecinnie proste”. Or-

kiestra zbiera pieniądze na zakup sprzętu dla  specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Zapraszamy kreatywne osoby z pomysłami i chęcią do włączenia się w przygoto-

wanie  i przeprowadzenie zbiórki do puszek, aukcji, wydarzeń i atrakcji wspomagających 

oraz koncertu finałowego. 

Szefem Cegłowskiego Sztabu WOŚP jest Georg Blase. 

Się będzie działo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Cegłowie  
ul. Kościuszki 4,  
tel. 25 759 59 48 
email: urzad@ceglow.pl 
www.ceglow.pl 
godziny pracy:  
pn. 8.00 – 18.00 
wt. – czw. 8.00 – 16.00 
pt. 8.00 – 14.00 

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

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

 

Gminną Biblioteką Publiczną – Kulturoteką w Cegłowie 

 

Nakład: 

1000 egz. 

Zajęcia organizowane przez Gminną Bibliotekę-Kulturotekę 

 na Hali Sportowej w Cegłowie 

1. Joga – poniedziałek 19.00 – 20.30,  piątek – 19.30 – 21.00 

2. Karate – wtorek – 17.30 – 18.30, czwartek 17.30 – 18.30 

3.Gimnastyka korekcyjna – poniedziałek – 19.00 – 20.30 

4. Balet dla dzieci – wtorek – 18.30 – 19.30 

5. Zumba dla dzieci – środa – 17.30 – 19.15 

6. Zumba dla dorosłych – 18.30 – 20.00 


