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Dzień Kobiet 
na Mazowszu

Konkurs na najpiękniejszą palmę
wielkanocną - fotorelacja
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Szanowni Mieszkańcy oraz Goście

Marcin Uchman
Wójt Gminy Cegłów

z pracownikami

Stypendia Wójta Gminy Cegłów przyznane
8 marca tego roku odbyło się uroczyste wręczenie 
stypendiów Wójta Gminy Cegłów uczniom 
o najlepszych wynikach w nauce. W obecności 
uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, Wójt Gminy – Marcin Uchman wraz 
ze Skarbnik Gminy – Mileną Dąbrowską oraz 
Dyrektor  Zespołu Szkolnego – Emil ią 
Kowalczyk-Rumak, gratulowali laureatom 
sukcesów oraz zachęcali pozostałych uczniów do 
wytężonej pracy na gruncie naukowym .

Za bardzo dobre wyniki w nauce stypendia 
otrzymali:
·Klaudia Kowalczyk z kl. IIIb gimnazjum
(średnia 5,00 i wzorowe zachowanie) – kwotę 
110 zł m-cznie,
· Katarzyna Parobcza  z kl. IIIa gimnazjum (średnia 5,13 i wzorowe zachowanie) – kwotę 140 zł m-cznie,
· Michalina Gąsior z kl. Vb szkoły podstawowej (średnia 5,31 i wzorowe zachowanie) – kwotę 190 zł m-cznie.
· Julia Aniszewska z kl. Vb szkoły podstawowej (średnia 5,38 i wzorowe zachowanie) – kwotę 230 zł. m-cznie.
· Gabriela Branicka z kl. Vc szkoły podstawowej ( średnia 5,38 i wzorowe zachowanie) – kwotę 230 zł. m-cznie.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim zdobywcom stypendiów! Pokazujecie swoim rówieśnikom, że warto mieć 
zainteresowania, pasje i warto ciężko pracować, by być coraz lepszym w swojej ulubionej dziedzinie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych - przepełnionych wiarą, nadzieją i 
miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i 

Radosław Chmielewski
Przewodniczący Rady Gminy

z radnymi
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Dzień Kobiet na MazowszuDzień Kobiet na Mazowszu

3 marca br. o godz. 15:30 w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Cegłowie, odbył się wyjątkowy koncert 
pt. „Dzień Kobiet na Mazowszu. Najpiękniejsze utwory 
męskiej literatury wokalnej”. Koncert udało się 
zorganizować dzięki współpracy Wójta Gminy Cegłów 
z Mazowieckim Teatrem Muzycznym imienia Jana Kiepury 
w Warszawie  oraz  Samorządem Województwa 
Mazowieckiego. 

W  k o n c e r c i e  u c z e s t n i c z y l i  D y r e k t o r 
Mazowieckiego Teatru Muzycznego - Iwona Wujastyk, 
Wójt Gminy Cegłów - Marcin Uchman, władze 
samorządowe Gminy Cegłów oraz gmin sąsiednich, a także 
licznie przybyli mieszkańcy Gminy Cegłów i Powiatu 
Mińskiego. 

Koncert otworzyli Dyrektor Teatru Muzycznego 
oraz Wójt Gminy Cegłów, którzy podziękowali 
uczestnikom koncertu za tak liczne przybycie oraz 
wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji 
koncertu. 

Program koncertu przygotowano z myślą 
o wszystkich Paniach, a znalazły się w nim prawdziwe hity 
męskiej literatury wokalnej. Wystąpili, ze specjalną 

dedykacją dla Pań, sami mężczyźni: Wojciech Sokolnicki 
(tenor) – m.in. zwycięzca programu TVP „Bitwa Tenorów 
na Róże”, Kamil Kaznowski (bas) – solista współpracujący 

z polskimi Teatrami Muzycznymi i Festiwalami, Jakub 
Milewski (baryton) – solista współpracujący m.in. z Polską 
Operą Królewską i Filharmonią im. R. Traugutta 
w Warszawie. Przy fortepianie zasiadł półfinalista i laureat 

nagrody specjalnej XV Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina – 
Krzysztof Trzaskowski, a na skrzypcach zagrał 
wirtuoz Bogdan Kierejsza, gospodarzem 
wieczoru był zaś Ryszard Rembiszewski. 
Podczas koncertu zabrzmiały popularne i lubiane 
arie operowe oraz operetkowe, a także utwory 
musicalowe, m.in.: „Ten zegar stary”, „Gdybym 
był bogaty”, „O sole mio”, „Wielka sława to żart”, 
czy „Tak całkiem bez dziewczątek”.

 Koncert objął honorowym patronatem 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik.

Wydarzenie zostało sfinansowane 
z  b u d ż e t u  S a m o r z ą d u  Wo j e w ó d z t w a 
Mazowieckiego oraz Gminy Cegłów.
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 Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP - 

Rokiem Gustawa Herlinga – Grudzińskiego "w uznaniu 

słowa i czynu wielkiego pisarza". 20 maja 2019 r. minie 

100. rocznica urodzin tego wybitnego pisarza 

i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, 

uczestnika Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy 

„Kultury” paryskiej. Jego życiu i twórczości poświęcone 

było jedno ze spotkań Koła Literackiego.

 Bohaterką pierwszego tegorocznego spotkania 

była Jadwiga Wąsowska – mieszkanka Cegłowa, która od 

pewnego czasu, dzięki swojej poezji, daje się poznać 

szerszemu gronu jako osoba o niezwykłej wrażliwości na 

świat - ten duchowy i ten nas otaczający. Pani Jadwiga 

prezentowała swoje utwory - okraszone często żartem, 

dowcipem, ale też słowem skłaniającym do zadumy 

i refleksji. Jej twórczość spotkała się z bardzo ciepłym 

i serdecznym przyjęciem wśród zebranych. Doceniona 

i dopingowana do dalszego pisania była także przez Panią 

Stanisławę Gujską, obecną na spotkaniu poetkę z sąsiedniej 

gminy Jakubów.

KOŁO LITERACKIE W BIBLIOTECE

 Przez cały marzec można było oglądać w bibliotece 

prace malarskie Sary Marzewskiej, utalentowanej 

uczennicy Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Sara 

specjalizuje się w akwareli, ale próbuje też sił w innych 

środkach wyrazu, szukając tego najciekawszego dla siebie. 

Wystawa, rozpoczęta wernisażem 22 lutego, przez cały czas 

trwania cieszyła się dużym powodzeniem i spotykała 

z bardzo ciepłym przyjęciem wśród oglądających. Mamy 

nadzieję, że będzie to dodatkowa motywacja dla Sary do 

dalszej pracy nad rozwijaniem swojego talentu.

MALARSTWO W BIBLIOTECE

Tegoroczni zdobywcy tytułu Czytelnik Roku 2018 Gminnej 

Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie to:

Kategoria do 5 lat: Julia Czyż, Paweł Obłoza, Maksymilian 

Pokrzywnicki

Kategoria 6-18 lat: Igor Branicki, Weronika Drosio, Wiktoria 

Mroszczyk, Bartek Mroszczyk, Bartosz Pokrzywnicki

Kategoria 19-60 lat: Marta Filipczyk, Anna Kowalczyk, Dariusz 

Sosiński, Krzysztof Zagańczyk, Małgorzata Zalewska

Kategoria pow. 60 lat: Krystyna Czajka, Ewa Kaska, Mirosława 

Mroszczyk, Krystyna Puchowska, Stefan Trojan

Wyróżnieni Czytelnicy odebrali gratulacje i drobne upominki podczas 

spotkania zorganizowanego  z tej okazji w piątek, 22 lutego br. 

CZYTELNIK ROKU 2018CZYTELNIK ROKU 2018
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Koncert 
Vanesy Harbek

W sobotę 12 stycznia br. o godzinie 19:00 w Cegłowie 

odbyło się niezwykłe wydarzenie artystyczne. Tego 

dnia bowiem Cegłów odwiedziła europejskiej klasy 

artystka Vanesa Harbek, która wraz z towarzyszącymi 

jej muzykami zagrała klimatyczny koncert w Hali 

W i d o w i s k o w o - S p o r t o w e j  w  C e g ł o w i e . 

Współorganizatorem koncertu było Stowarzyszenie 

Dom Muzyki, którego założycielem jest Andrzej 

"E-moll" Kowalczyk.

Otwarte spotkanie studentów Uniwersytetu Otwarte spotkanie studentów Uniwersytetu 
Drugiego i Trzeciego Wieku z Krystyną GucewiczDrugiego i Trzeciego Wieku z Krystyną Gucewicz

      Podobno w Warszawie mawiało się kiedyś, że jeśli idzie 
o scenę, pióro, estradę, to Eryk Lipiński zna wszystkich, 
a Kryśka Gucewicz – jeszcze więcej. 
Ale to tylko jeden z jej talentów...
      Mogli się o tym przekonać członkowie cegłowskiego 
Uniwersytetu II i III Wieku, którzy w poniedziałek, 18 
marca zgromadzili się licznie w sali Klubu Kulturalne 
Zacisze na otwartym spotkaniu z artystką.
      Krystyna Gucewicz mieszka w Mińsku Mazowieckim. 
Jest poetką, dziennikarką, krytyczką teatralną, reżyserem 
i satyryczką, a także scenarzystką i wykładowcą 
akademickim.
      Autorka blisko 20 tomów wierszy i prozy była niegdyś 
szefem działu kulturalnego w Ekspresie Wieczornym, gdzie 
zamieszczała swoje głośne recenzje sztuk teatralnych, 
współtworzyła również tygodnik Szpilki i Forum Rozrywki. 
Pracowała w radio i telewizji, m.in. przy talk-show Wieczór 
z Alicją. Ponadto, w Teatrze Narodowym już od wielu lat 

organizuje Ostry Dyżur Poetycki. To otwarty cykl 
spektakli, podczas których najwięksi polscy aktorzy 
czarują publiczność swą interpretacją wielkich dzieł poezji. 
Dochód z biletów zasila konta instytucji charytatywnych 
i społecznych, np. domów dziecka.
      Na poniedziałkowym spotkaniu nie brakowało anegdot 
z życia artystów i wspomnień o nieobecnych. Odżyli tu na 
chwilę: Jan Himilsbach, Danuta Baduszkowa i Violetta 
Villas. Pojawiło się też trochę gorzkich refleksji, choćby 
o „Marcu '68”, którego pani Krystyna czuje się 
„dzieckiem”, ale i o czasach nam współczesnych: „Młodzi 
ludzie nie dają sobie rady, bo są przyzwyczajeni, że 
wszystko mają podane. To uniemożliwia im kreatywność” – 
tłumaczyła artystka, ozdabiając swój wywód złowrogo 
brzmiącym: homo ludens. 
Oberwało się systemowi edukacji – za „upadek edukacji 
artystycznej” i miastu Warszawie za złe gospodarowanie 
Placem Teatralnym. „Taki plac powinien być ogrodem dla 
ludzi!” – zauważyła poetka przy okazji rozmowy o Letnim 
salonie Artystów. Był to happening, który zorganizowała 
tam i w trakcie którego setki ludzi, rozłożonych na 
sztucznej trawie słuchało muzyki i poezji.
      A ja muszę się przyznać, że gdy tak siedziałem 
i słuchałem wywodów artystki, z każdą chwilą coraz 
bardziej lubiłem tę panią o włosach w kolorze owocowego 
cukierka.         
      W poniedziałkowym spotkaniu wziął też udział 
miejscowy poeta, Krzysztof Zagańczyk, który odczytał 
swój wiersz Po zamknięciu szlabanów. 
      Na koniec można było nabyć nową książkę artystki, 
zatytułowaną Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn 
w śmietanie, „okraszoną” dodatkowo autografem autorki.
      I tak oto, w osobie pani Krystyny nasza Kulturoteka 
zyskała kolejnego przyjaciela.

                                                                                                                             
red. Jedynak      
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Z kalendarza innowacji pedagogicznej Z kalendarza innowacji pedagogicznej 
„Z historią za pan brat” realizowanej „Z historią za pan brat” realizowanej 

w Zespole Szkolnym w Cegłowie - Filii w Piaseczniew Zespole Szkolnym w Cegłowie - Filii w Piasecznie
Karnawał to okres od Nowego Roku lub święta Trzech Króli 
do wtorku przed Środą Popielcową, poprzedzający Wielki 
Post. Według Zygmunta Glogera, polskiego etnografa, 
słowo „karnawał” pochodzi od włoskiego „carnevale”, czyli 

„mięso, żegnaj”. Stąd powstała polska nazwa karnawału: 
„mięsopust” lub „zapusty”, które są od wieków porą 
wszelkiego rodzaju zabaw, widowisk, maskarad, uczt 
i biesiad. W ostatnie dni zapustne, zwane ostatkami, jadano 
dużo tłustych dań, aby zaspokoić głód przed zbliżającym się 
postem. Wówczas przygotowywano bliny, racuchy, 
pampuchy oraz ciasta nadziewane słoniną i smażone na 
smalcu. Stąd pochodzi tradycja tłustego czwartku, który 
rozpoczynał tłusty tydzień, wieńczący karnawał. Dziś
z  b o g a c t w a  d a w n y c h  o b y c z a j ó w  n a j b a r d z i e j 
wyeksponowany jest „Tłusty Czwartek”, w którym królują 
na naszych stołach pączki i faworki, czyli chrusty.  

 Wychowankowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie - 
Filii w Piasecznie przyłączyli się do tych  obchodów 
karnawałowych przygotowując tradycyjne wypieki. 
W „Tłusty Czwartek”  pod czujnym okiem pani Jadwigi 
Jastrzębskiej dzieci uczestniczyły w poszczególnych 
etapach wytwarzania pączków. Eksperyment z drożdżami 
spowodował, że ciasto pięknie rosło na oczach małych 
obserwatorów. Najwięcej emocji budziło samodzielne 
wykonanie pączka według zaprezentowanego wzoru. Praca 
ta była nie lada wyzwaniem, szczególnie gdy marmolada nie 
chciała pozostać na swoim miejscu. Po tych karkołomnych 
sztuczkach doglądanie wzrostu pączków budziło podziw, 
wzmagało zainteresowanie i apetyt.  Jeszcze większe 
zdziwienie u dzieci wywołał fakt,  że te ogromne kule 
potrafiły szybko wypłynąć z gorącego tłuszczu, zmieniając 
przy tym kolor. Wyławianiem gotowego wypieku 
zajmowały się oczywiście panie. Najprzyjemniejszą 
czynnością dla przedszkolaków było obsypywanie cukrem 
pudrem ostudzonych, ogromnych i brązowych pączków. 
W czasie poobiedniego deseru odbyła się degustacja 
samodzielnie wykonanych słodkości.

 Kolejnej uczty dla podniebienia doświadczyły 
dzieci w ostatkowy, zapustny Wtorek. W ramach kończącego 
się karnawału z udziałem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kiczek,  dzieci miały powtórnie okazję rozwijać swoje 
kulinarne talenty. Panie przybyły w regionalnych strojach 
ludowych. Wychowankowie Filii poznali sposób wykonania 
faworków/chrustów/chruścików według staropolskiego 
przepisu.                                

Na początku obserwowali, a następnie uczestniczyli 
w wałkowaniu na bardzo cienkie placki, wcześniej 
przygotowanego ciasta. Dzieci bardzo szybko nauczyły się 
zawijania chruścików, umieszczania ich na deskach jako 
przygotowanie do t ransportu przed smażeniem. 
Z bezpiecznej odległości obserwowały zmianę wielkości 
i koloru podczas obróbki termicznej. Po odsączeniu 
faworków z tłuszczu i ich ostygnięciu, dzieci z zapałem 
p r z y s t ą p i ł y  d o  d e k o r o w a n i a  c u k r e m  p u d r e m . 

Z niecierpliwością czekały na czas deseru. Dumne z efektów 
swojej pracy, z radością skonsumowały własnoręcznie 
wykonane wypieki.

Zajęcia kulinarne dotyczące przyrządzania  
tradycyjnych karnawałowych smakołyków związane były 
z realizacją innowacji pedagogicznej „Z historią za pan brat”,
o tematyce regionalnej, która kontynuowana jest drugi rok 
w Filii w Piasecznie. Cel wspomnianej innowacji to 
pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa 
historycznego, rozbudzanie zainteresowania ,,małą 
ojczyzną”, a w efekcie rozwijanie w dziecku poczucia 
własnej tożsamości regionalnej. W bieżącym roku szkolnym 
dzieci poznawały nie tylko tradycje, zabytki, miejsca 
pamięci najbliższego regionu, ich ,,małej ojczyzny”, ale 
miały możliwość zetknąć się z historią powiatu, a nawet 
państwa.                                                                                                                                                                        

W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej 
dzieci uczestniczyły w bliższych i dalszych wycieczkach. 
Miały możliwość zwiedzenia zabytkowego Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów p.w. św. Anny znajdującego 
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się w naszej miejscowości - w Piasecznie. Poznały historię 
powstania tego wyjątkowego obiektu i jego architekturę. 
Podczas tej pieszej wyprawy wychowankowie oglądali stare 
i nowe budownictwo mieszkalne. Korzystne warunki 
pogodowe pozwoliły na obserwację środowiska 
przyrodniczego w szacie jesiennej. 

W nawiązaniu do 100-ej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości został zorganizowany wyjazd do 
Jednostki Wojskowej w Barczącej  i lotniska w Janowie.                                   

W koszarach dzieci obejrzały Salę Tradycji, w której 
znajdują się cenne eksponaty związane  z powstaniem 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. 
Kustosz wystawy opowiedział uczniom i przedszkolakom 
wiele ciekawostek na temat sił powietrznych, różnorodnych 
strojów pilotów oraz zmieniającego się sprzętu na 
przestrzeni wieków.  Dużą atrakcją dla uczestników 
wycieczki było zwiedzenie lotniska. Sporo czasu zajęło nam 

oglądanie bojowego samolotu odrzutowego z bliska, 
znajdującego się w hangarze. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się również spotkanie ze strażakami z Grupy 
Ratownictwa Lotniskowego. Strój strażaka, a także wóz 
i  jego specjal is tyczne wyposażenie  najbardziej 
zainteresowało chłopców.

Podczas kolejnej wycieczki dzieci poznały historię 
powiatu mińskiego. Pierwszym punktem na mapie naszej 
podróży było Muzeum Ziemi Mińskiej, które mieści się 
w Pałacu Łubieńskich. Na początku wychowankowie 
obejrzeli ciekawą ekspozycję przedstawiającą dzieje miasta 
w malarstwie. Szczególną uwagę zwiedzających przykuło 
popiersie Józefa Piłsudskiego z oryginalnym podpisem 
marszałka. Dzieci obejrzały wiele innych przedmiotów, 
zgromadzonych w muzeum związanych z codziennym 
życiem zawodowym: nauczyciela, jubilera, zegarmistrza. 
Kustosz wystawy zapoznał przybyłych z ciekawostkami 
historycznymi dotyczącymi powiatu mińskiego. Dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej, przygotował miłą niespodziankę 
dla dzieci w postaci książeczek do kolorowania pt. „Pomaluj 
za Kacpra Mińsk Mazowiecki – stolica powiatu mińskiego  
w fantazjach rysunkowych uczniów Liceum Plastycznego”. 
Uczestnicy wycieczki zwracali uwagę na architekturę, 
infrastrukturę oraz otoczenie przyrodnicze naszej gminy, 
miasta Mińska Mazowieckiego i innych miejscowości 
powiatu.Spacery, wycieczki i spotkania organizowane 
w ramach realizowanej innowacji z pewnością  przyczynią 
się do przystępnego sposobu poznawania otaczającego 
świata, pokonywania własnych słabości, rozwijania 
samodzielności i aktywnego uczestnictwa w różnych 
dziedzinach życia, a organizowane zajęcia są doskonałą 
nauką alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 
Autorka innowacji są Dorota Kupska i Jadwiga Rybińska.

Świetlicowe innowacjeŚwietlicowe innowacje
We współczesnej szkole innowacja pedagogiczna jest 

nieodzownym warunkiem rozwoju, przyczynia się do 
poprawy jakości szkoły i wzrostu jej atrakcyjności. 
Wprowadzając takie nowatorskie rozwiązania, odpowiadamy 
na potrzeby naszych uczniów i wspieramy ich wszechstronną 
edukację. Świetlica szkolna działająca w Zespole Szkolnym 
w Cegłowie po raz kolejny wdraża program innowacji 
pedagogicznej. W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy 
temat „Ludzie znani i lubiani w naszej okolicy”. Są to 
cykliczne, comiesięczne spotkania, których głównym celem 
jest zapoznanie dzieci ze sławnymi osobami z naszego 
regionu, ich życiorysem i działalnością. Umożliwiamy 
naszym uczniom bliższe poznanie naszej małej ojczyzny, jako 
obszaru o różnorodnej kulturze, w obraz której wpisują się 
znane postaci. Treści programowe dotyczące zapraszanych 
gości realizowane są w taki sposób, aby uwzględniały zasadę 
stopniowania trudności, albowiem nauka w świetlicy nie 
powinna być kolejnym obowiązkiem, ale przyjemnością.

W październiku świetlicowe dzieci odwiedził 
pierwszy gość, kapłan Grzegorz Dróżdż ze Starokatolickiej 
Parafii Mariawitów w Cegłowie, Kawaler Orderu Uśmiechu. 
Kapłan opowiedział dzieciom o tym, że jego największym 

marzeniem od najmłodszych lat było zostanie księdzem oraz 
o pierwszym wyjeździe na obóz, od którego zaczęła się jego 
przygoda z dziećmi i młodzieżą. Kapłan Grzegorz Dróżdż 
wspomniał o organizowanej przez niego w Cegłowie akcji 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, wspomaganej przez 
wolontariat ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Jego 
dewizą życiową jest służyć wszystkim dzieciom, nieść 
uśmiech i pogodę ducha, żyć tak, aby uśmiech dzieciom nie 
schodził z twarzy. Dzieci obejrzały zdjęcia z uroczystości 
wręczenia Orderu Uśmiechu, wycinki z gazet, a także i sam 
Order. Order Uśmiechu to najpiękniejsze odznaczenie na 
świecie, bo przyznane na wniosek dzieci, za które nie ma 
żadnych gratyfikacji – powiedział kapłan. 

     Listopadową innowację pedagogiczną zaszczycił swoją 
obecnością pan Tadeusz Lempkowski – aktor, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. 
Gość wprowadził dzieci w tajniki zawodu aktora, opowiedział 
o tym, jak wygląda praca na planie filmowym. Aktor to piękny, 
ale trudny zawód – mówił pan Tadeusz. Trzeba mieć odwagę 
Lewandowskiego, siłę siłacza, odporność na stres, pewność 
siebie, wiedzieć czego się chce i całkowicie poświęcić się tej 
profesji. Od aktora oczekuje się umiejętności odgrywania 
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różnych ról, operowania głosem oraz naturalnego zachowania 
się przed kamerą. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty 
teatralne, podczas których dzieci mogły sprawdzić, czy 
posiadają wyżej wymienione umiejętności. Dzieci odegrały 
scenki dramowe: scenki złości i radości. Wyłoniliśmy talenty 
aktorskie wśród naszych uczniów. Dzięki  panu Tadeuszowi 
nasze dzieci świetlicowe rozpoczęły swoją przygodę 
z aktorstwem.
 W grudniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
innowacji pedagogicznej „ Ludzie znani i lubiani w naszej 
okolicy”. Gościem była pani Anna Chojnacka – nasza 
katechetka i opiekun Szkolnego Koła Caritas. Pani Ania 
przybliżyła dzieciom zasady i idee funkcjonowania w naszej 
gminie wolontariatu. Opowiedziała o akcji „Wirtualna 
choinka”, „Szlachetnej paczce” oraz o zbiórce żywności dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze przygotowują 
paczki dla dzieci i świąteczne paczki żywnościowe dla rodzin, 
pomagają ludziom chorym i potrzebującym w gminie Cegłów. 
Jak zostać wolontariuszem? –  pytały dzieci naszego gościa. 
Wystarczy wyrazić szczerą chęć uczestniczenia jako 

wolontariusz w działalności Szkolnego Koła Caritas poprzez 
złożenie za zgodą rodzica deklaracji przystąpienia do SKC. 
     Naszym styczniowym gościem innowacji pedagogicznej 
był pan Robert Ceregra – prezes Banku Spółdzielczego 
w Mrozach. Nadejście Nowego Roku skłania nas do refleksji. 
U większości z nas na liście postanowień noworocznych 
znajduje się pozycja: zacząć oszczędzać. Systematycznego 
odkładania pieniędzy powinniśmy uczyć się od najmłodszych 
lat. Pan Robert wprowadził dzieci w świat bankowości 
i finansów. Wytłumaczył nam na czym polega efektywne 
oszczędzanie. Oszczędzanie wymaga od nas wytrwałości 
i silnej woli – powiedział nasz gość. Chcąc zaoszczędzić 
niejednokrotnie musimy odmówić sobie wielu przyjemności, 
rezygnując np. z niezdrowych przekąsek. Dzieci dowiedziały 
się, że mając już pewne oszczędności mogą je pomnożyć 
poprzez skorzystanie z produktów bankowych. Bardzo 
zainteresował dzieci proces produkcji monet i banknotów. Jak 
się tworzy pieniądze, gdzie powstają i dlaczego tak trudno je 
sfałszować? Dzieci z wielką uwagą słuchały odpowiedzi na te 
pytania. Następnie szukaliśmy różnic między zwykłą kartką, a 
bawełnianym papierem banknotów, zawierającym znaki 
wodne, nitkę zabezpieczającą oraz elementy śliskie 
i chropowate. Za pomocą „magicznej lampy” (światła 
ultrafioletowego) dzieci zobaczyły utajone zabezpieczenia 
niewidoczne gołym okiem, które potwierdziły autentyczność 
pieniędzy. Okazało się również, że zniszczone i uszkodzone 
pieniądze to nie problem, gdyż można je wymienić w placówce 

OŚWIATA

banku. Pan Robert Ceregra opowiedział dzieciom o historii 
pieniądza: o jego pierwszych formach, o tym jak wyglądała 
droga od pieniądza towarowego do „prawdziwych pieniędzy” 
i co wpłynęło na jego powstanie. Na koniec podzielił się 
z uczniami ciekawostkami ze świata bankowości.
 W lutym zaprosiliśmy panią Mariolę Olejnik – 
wicedyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie i nauczyciela 

edukacji dla bezpieczeństwa wraz z uczennicami klasy 7b: 
Pauliną Kowalską, Natalią Olszewską i Julią Jakóbczyk. 
„Uczymy się udzielać pierwszej pomocy” to temat 
tygodniowych zajęć w świetlicy szkolnej, których 
zwieńczeniem było to spotkanie. Dzieci poznały zasady 
postępowania w nagłych wypadkach, przypomniały sobie 
numery alarmowe, dowiedziały się, jak przeprowadzić 
rozmowę z dyspozytorem pogotowia i wezwać karetkę. 
Uczniowie nauczyli się podstawowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy, tzn. układania poszkodowanego w pozycji 
bocznej ustalonej, oceny oddechu oraz resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów. 
W z a j ę c i a c h  w s z y s c y  u c z e s t n i c z y l i  z  w i e l k i m 
zaangażowaniem i przejęciem. Dzięki pani wicedyrektor 
i starszym koleżankom, dzieci nauczyły się, jak krok po kroku 
prawidłowo wykonywać podstawowe czynności ratujące 
życie. Ostatnim etapem kursu pierwszej pomocy było 
pokolorowanie obrazków oraz wręczenie certyfikatów 
potwierdzających zdanie egzaminu. To właśnie takie spotkania 
kształtują u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, wyrabiają odpowiednie nawyki,  które 
w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania czyjegoś 
życia.
 Jak zawsze, każda odsłona innowacji pedagogicznej 
nie może się odbyć bez wsparcia i zaangażowania naszej pani 
bibliotekarki - Agnieszki Szczepanik, która prezentuje 
dzieciom utwory wpisane w tematykę spotkań. Uczniowie 
mają też okazję sprawdzić zdobytą wiedzę w sekcji 
łamigłówek, zagadek, krzyżówek i rebusów. Uzupełnieniem 
tematycznym tych ćwiczeń są, zawsze mile widziane przez 
dzieci, kolorowanki. Wszystkie elementy i nazwy użyte 
w kartach pracy  przygotowanych przez panią Agnieszkę wiążą 
się z hasłem przewodnim naszych spotkań. Tradycją innowacji 
pedagogicznych stały się również zajęcia kulinarne, podczas 
których dzieci przygotowują pyszne słodkości, pieką ciasta 
i ciasteczka. Nie brakuje także zajęć plastycznych, 
powiązanych tematycznie z naszymi gośćmi. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy ze świetlicą 
szkolną, a wszystkich naszych uczniów do korzystania 
z prowadzonych przez nas zajęć.

Cegiełka nr 37   str. 8



OŚWIATA

Przedszkolne innowacjePrzedszkolne innowacje
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej 

aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą 
intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym 
i  p o t r z e b ą  d z i a ł a n i a .  Z a d a n i e m  w y c h o w a n i a 
przedszkolnego jest stworzenie sytuacji, w których dziecko 
znalazłoby zaspokojenie tych potrzeb.

Opierając się na tym fakcie, aby osiągnąć jak 
najlepsze efekty swojej pracy z dziećmi w Publicznym 
Przedszkolu w Cegłowie, wykorzystujemy nowoczesne, 
aktywizujące metody pracy.    Starając się, aby działania 
dziecka były efektywne, a zajęcia bardziej atrakcyjne 
wdrażamy metodykę pracy opartą na „metodzie projektu” 

i „zabawach badawczych”, 
realizowanych w ramach 
innowacji pedagogicznej 
„Badam, odkrywam – 
w i e d z ę  z d o b y w a m ” . 
Aktywizujące  metody 
służą rozwijaniu dziecięcej 
c i e k a w o ś c i  p r z e d -
szkolaków, pobudzają 
naturalną pasję odkrywania 
otaczającego świata.

P o d e j m o w a n e 
p r z e z  n a s  d z i a ł a n i a 
ksz ta ł tu ją  i  rozwija ją 
myś len ie  p rak tyczne , 
k r e a t y w n o ś ć , 
s p o s t r z e g a w c z o ś ć 
i koncentrację uwagi, uczą 

wiedzy przyrodniczej, a przede wszystkim dostarczają 
dzieciom dużej porcji dobrej zabawy.  Poprzez wielokrotne 
obserwacje, czynny udział w działaniach badawczych 
i eksperymentach dzieci znajdują odpowiedzi na nurtujące 
je pytania i pogłębiają zrozumienie zjawisk zachodzących 
w otoczeniu, dobrze się przy tym bawiąc. Jednym 
z najistotniejszych walorów pracy w projekcie czy zabaw 
badawczych jest to, że dzieci samodzielnie lub 
z niewielkim wsparciem nauczyciela wykonują 
powierzone im zadania, są przy tym ożywione, 
zaangażowane i dumne z faktu samodzielnej pracy. Mali 
odkrywcy uczą się w ten sposób samodzielności, 
podejmowania wspólnych działań w celu rozwiązania 

zagadek, rozwijają umiejętność pracy zespołowej, uczą się 
od siebie wzajemnie. Nauczyciel jedynie koordynuje, 
wspiera i pomaga w przeprowadzeniu doświadczeń, jest 
przewodnikiem, pomaga zorganizować doświadczenia. 
Dzieci konstruują, przetwarzają zdobytą wiedzę w postaci 

konstrukcji, wytworów, odgrywania ról, różnego rodzaju 
zabaw – integrując i porządkując w ten sposób zdobywaną 
wiedzę.  

Wybierając i stosując wyżej wymienione, 
nowatorsk ie  metody  pracy  s twarzamy naszym 

przedszkolakom szansę rozwoju na miarę ich możliwości, 
zapewniając jednocześnie osiąganie systematycznych 
postępów i sukcesów oraz radzenia sobie z trudnościami.
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„OLEK” szuka domu
Młody piesek, ok. 2 lat w typie gładkowłosego owczarka niemieckiego. Pies wielkości do 
kolan. Jego cechą charakterystyczną jest popielate umaszczenie i półstojące uszy. Piesek ma 
brązowe oczy i bardzo wymowne, mądre spojrzenie. Olek tęskni za domem i swoim panem... 
Nie wychodzi z budy i jest bardzo nieufny. Został znaleziony w połowie marca 
w miejscowości Kiczki Drugie. Jest zaszczepiony przeciw wściekliźnie i odrobaczony. Osoby 
zainteresowane jego adopcją prosimy o kontakt pod nr tel.  25 759-59-32. 



WYDARZENIA

 1 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie siłowni na 
Hali Sportowej w Cegłowie. Treningi na cegłowskiej 
siłowni prowadzi Albert Szczygielski – medalista 
Mistrzostw Świata oraz Mistrz Europy w Kulturystyce. 
Zapewni to bezpieczny i efektywny trening osobom 
ćwiczącym. Dietetyczny catering podczas otwarcia 
zapewniła firma Strefa Diety z Mińska Mazowieckiego. Już 
w pierwszym dniu po otwarciu siłownię odwiedziło 18 
osób.

 Siłownia w Cegłowie jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 16.00 – 22.00 oraz w soboty w godz. 
10.00 – 14.00. Zapraszamy i jednocześnie zachęcamy do 
aktywnej formy spędzania wolnego czasu

Otwarcie siłowniOtwarcie siłowni

Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa 
 13 marca br. w Gminie Cegłów uroczyście 
obchodzono Dzień Sołtysa. Okolicznościowe spotkanie, 
w którym uczestniczyli Sołtysi z terenu Gminy oraz władze 
samorządowe odbyło się w Klubie Kulturalne Zacisze. 

 Na wstępie Wójt Gminy - Marcin Uchman 
serdecznie podziękował Sołtysom za ich codzienną, ciężką 
pracę na rzecz mieszkańców Gminy. Złożył również 
wszystkim życzenia zdrowia, zadowolenia i wytrwałości 
w realizacji zamierzonych planów oraz by pełnili tę 
zaszczytną funkcję dla dobra mieszkańców ich 
miejscowości oraz gminnej wspólnoty jeszcze przez wiele 
lat.

 W  d r u g i e j  c z ę ś c i 
spotkania Wójt Gminy Cegłów 
wraz z Przewodniczącym Rady 
G m i n y  -  R a d o s ł a w e m 
Chmielewskim oraz Sekretarz 
Gminy – Honoratą Adamiec 
w r ę c z y l i  S o ł t y s o m 
okolicznościowe dyplomy oraz 
praktyczne upominki w postaci 
kurtek z logo Gminy Cegłów. 
Specjalnie dla sołtysów na 
akordeonie zagrał Pan Stanisław 
Woźnica, a wspólne śpiewanie 
poprowadził Dyrektor Gminnej 
B i b l i o t e k i  P u b l i c z n e j  – 
K u l t u r o t e k i ,  T a d e u s z 
Lempkowski.

 10 stycznia na dziedzińcu Komendy Powiatowej 
Policji w Mińsku Mazowieckim, w obecności kierownictwa 
mińskiej policji oraz władz samorządowych, odbyło się 
uroczyste przekazanie kluczyków i poświęcenie 4 nowych 
radiowozów. Samochody będą wykorzystywane przez 
mińskich policjantów w ich codziennej służbie dla dobra 
i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mińskiego. Na ich 
zakup złożył się ze środków budżetowych m.in. samorząd 
Gminy Cegłów w wysokości 10 000 zł. W uroczystości 
przekazania samochodów uczestniczył Wójt Gminy 
Cegłów. Mamy nadzieją, że nowe samochody mińskiej 
policji, będą ułatwiały codzienną pracę na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i prewencji.

Nowe samochody dla Policji Nowe samochody dla Policji 
w Mińsku Mazowieckimw Mińsku Mazowieckim
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Upominki dla nowo narodzonych mieszkańców Upominki dla nowo narodzonych mieszkańców 
Gminy Cegłów rozdaneGminy Cegłów rozdane

 Już po raz trzeci w gminie Cegłów  odbyło się 
uroczyste wręczenie wyprawek dla najmłodszych 
mieszkańców. W trzeciej edycji wyprawek upominki 
wręczono dzieciom urodzonym w okresie od września do 
grudnia 2018 r. W tym okresie w gminie Cegłów na świat 
przyszło 29 dzieci, z czego 14 dziewczynek i 15 chłopców. 
Nowonarodzeni mieszkańcy w prezencie od Wójta 
otrzymali upominek w postaci kocyka z poduszką 
z nadrukowanym logo Gminy Cegłów. Dodatkowo dla 
przybyłych rodzin zorganizowano profesjonalną sesję 
zdjęciową. W ten sposób Wójt Gminy symbolicznie 
przywitał najmłodszych mieszkańców naszej gminnej 
społeczności.
Uroczystość miała miejsce 18 lutego 2019 r. w budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. 
W imieniu Wójta wyprawki maluszkom wręczyła Sekretarz 
Gminy - Honorata Adamiec. Rodzice otrzymali pamiątkowe 
gratulacje z okazji narodzin dzieci oraz kalendarze 
książkowe na 2019 rok, a starsze rodzeństwo upominki 
w  pos tac i  g i e r  p l anszowych ,  ba lonów i  p i ł ek 
z nadrukowanym logo gminy. Nowym mieszkańcom 
życzyliśmy zdrowia, beztroskiego dzieciństwa, wspaniałych 

marzeń oraz realizacji najbardziej odważnych planów 
i zamierzeń życiowych.

 Kolejna edycja Cegłowskiej wyprawki odbędzie 
się po zakończeniu I kwartału 2019 r.

Kamilka pierwszą mieszkanką Kamilka pierwszą mieszkanką 
gminy Cegłów urodzoną w 2019 r.gminy Cegłów urodzoną w 2019 r.

Po raz kolejny Wójt Gminy Cegłów wręczył wyprawkę dla 
pierwszego nowonarodzonego mieszkańca gminy Cegłów. 
Tegoroczną pierwszą mieszkanką naszej gminy została 
Kamilka Korzeń urodzona 2 stycznia 2019 r. o godz. 11:40. 
Program „Wyprawka dla malucha” mający na celu 
promocję macierzyństwa oraz poprawę demografii 
w gminie Cegłów jest realizowany od roku 2012. W ciągu 
całego okresu realizacji programu wyprawki od samorządu 
otrzymali:  Amelka, Sandra, Antosia, Roksana, Antosia, 
Lenka oraz jak dotąd jedyny chłopiec Tytus. 
Uroczyste wręczenie prezentu dla nowej mieszkanki gminy 
Cegłów odbyło się 5 lutego 2019 r. Wyprawkę Kamilce 
wręczył pomysłodawca programu Wójt Marcin Uchman. 
Dodatkowo w ramach wyprawki Kamilka i jej rodzina 
otrzymała od samorządu profesjonalną sesję fotograficzną 
wykonaną przez fotografa Jarosława Wójcickiego. 
W skład wyprawki zakupionej w  specjalistycznym sklepie 
dziecięcym „Tik-Tak” w Mińsku Mazowieckim wchodziło 
m .  i n  f o t e l i k  s a m o c h o d o w y  d l a  z a p e w n i e n i a 
bezpieczeństwa podczas podróży, krzesełko do karmienia, 
kocyk z logiem naszej gminy oraz ubranka i zabawka. Do 
wyprawki dołączony został List Gratulacyjny podpisany 
przez Wójta. Starszy brat tegorocznej laureatki otrzymał 

w prezencie grę edukacyjną „Ewolucja człowieka”, 
szczęśliwej mamie wręczono bukiet kwiatów. 
Ślicznej maleńkiej mieszkance życzymy dużo zdrowia, 
beztroskiego dzieciństwa, miłości i samych słonecznych 
dni!
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URZĄD GMINY

VII Sesja Rady Gminy Cegłów - zaprzysiężenie Sołtysów

W dniu 11 lutego br. odbyła się VII sesja Rady 
Gminy Cegłów, na której jednym z głównych punktów było 
uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych Sołtysów 
gminy.  W okresie od 6 stycznia do 14 lutego 2019 roku na 
terenie Gminy Cegłów odbyły się wybory sołeckie. 
Mieszkańcy na zebraniach wiejskich wybrali 20 Sołtysów. 
Wybory spowodowały zmianę w trzech sołectwach: 
Rososzy,  P iaseczn ie  i  Ceg łowie  I .  Wój t  o raz 
Przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowania 

ustępującym Sołtysom: Pani Honoracie Cieślak z Rososzy, 
Pani Wiesławie Gawrysiak z Cegłowa I oraz Pani Irenie 
Galbarczyk z Piaseczna, za długoletnią pracę na rzecz 
naszej gminy i jej mieszkańców wręczając symboliczne 
kwiaty i pamiątkowe podziękowanie.

Nowowybrani przedstawiciele sołectw po uroczystym 
ślubowaniu otrzymali z rąk Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy listy gratulacyjne oraz symboliczne 
upominki.  

Sołtysi Gminy Cegłów wybrani na kadencję 2019-2023: 

SOŁECTWO CEGŁÓW I

Sołtys: Sylwester Kielak Rada Sołecka: Aneta Kuźma – 
Przewodnicząca, Sławomir Olszewski, Jan Majewski, Piotr 
Juszkiewicz, Andrzej Aniszewski

SOŁECTWO PODCIERNIE

Sołtys: Elżbieta Bajszczak Rada Sołecka: Andrzej Sekular – 
Przewodniczący, Waldemar Cabaj, Kazimiera Kozik

SOŁECTWO PIASECZNO

Sołtys: Marek Branicki, Rada Sołecka: Marta Ositek – 
Przewodnicząca, Zbigniew Rolf, Jan Ositek, 

SOŁECTWO HUTA KUFLEWSKA

Sołtys: Andrzej Uchman Rada Sołecka: Anna Stelmaszczyk – 
Przewodnicząca, Kamil Dziugieł, Adam Podrudzki, Paweł 
Kowalczyk

SOŁECTWO ROSOSZ

Sołtys: Marzena Supieta, Rada Sołecka: Wanda Wąsowska – 
Przewodnicząca, Teresa Gomulska, Sylwester Supieta

SOŁECTWO KICZKI PIERWSZE

Sołtys: Bogusława Kieliszczyk, Rada Sołecka: Krzysztof Janicki 
– Przewodniczący, Beata Adamiec, Urszula Szydlik

SOŁECTWO KICZKI DRUGIE

Sołtys: Hanna Luba, Rada Sołecka: Marek Ciechański – 
Przewodniczący, Agata Kieliszczyk, Magdalena Osińska

SOŁECTWO POSIADAŁY 

Sołtys: Katarzyna Ositek, Rada Sołecka: Mirosław Kowalik – 
Przewodniczący, Marek Zgódka, Patryk Wójcik 

SOŁECTWO TYBORÓW

Sołtys: Iwona Wąsak Rada Sołecka: Adam Suchodoła – 
Przewodniczący, Justyna Tkacz, Leszek Bieniek

SOŁECTWO PEŁCZANKA

Sołtys: Zofia Redek, Rada Sołecka: Mirosław Walas – 
Przewodniczący, Piotr Marczuk, Kinga Jackiewicz

SOŁECTWO WÓLKA WICIEJOWSKA

Sołtys: Janusz Romanowski, Rada Sołecka: Halina Materka  - 
Przewodnicząca , Hanna Chudewiak, Janusz Pechcin

SOŁECTWO SKUPIE

Sołtys: Piotr Sadowski, Rada Sołecka: Paweł Abramowski – 
Przewodniczący , Krzysztof Kaczorek, Wiesław Komorek

SOŁECTWO PODSKWARNE

Sołtys: Krzysztof Sadowski, Rada Sołecka: Małgorzata 
Gałązka , Anna Kąca  Ryszard Brodzik

SOŁECTWO SKWARNE

Sołtys: Ryszard Skorys, Rada Sołecka: Maria Głowacka – 
Przewodnicząca, Paweł Szewczyk, Robert Boguszewski

SOŁECTWO WOŹBIN

Sołtys: Przemysław Steć, Rada Sołecka: Hanna Wójcik – 
Przewodnicząca, Przemysław Mistewicz ,Teresa Steć

SOŁECTWO RUDNIK

Sołtys: Jan Uchman, Rada Sołecka: Danuta Zych – 
Przewodnicząca, Roman Mistewicz, Jan Nojszewski

SOŁECTWO MIENIA

Sołtys: Emilia Wąsowska, Rada Sołecka: Adam Kuć – 
Przewodniczący, Zofia Saganowska, Jadwiga Sawosz

SOŁECTWO CEGŁÓW II

Sołtys: Grażyna Drabarek,  Rada Sołecka: Witold Kowalik, Jan 
Kaczorek, Krzysztof Kaska   - Przewodniczący  ,Damian 
Kacprowicz, Bogdan Mućko

SOŁECTWO WOLA STANISŁAWOWSKA

Sołtys: Mariola Zgódka, Rada Sołecka: Andrzej Całka – 
Przewodniczący, Marek Jakóbczyk, Krystyna Parzyszek

SOŁECTWO WICIEJÓW

Sołtys: Bolesław Zychowicz, Rada Sołecka: Zygmunt Boruta – 
Przewodniczący ,Teresa Pawłowska, Jan Ciemerych
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„Akademia kompetencji w Gminie Cegłów” to projekt 
realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Cegłów 
i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. 
Wartość projektu to 404 310,00 zł, a dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wynosi 323 448,00 zł. Celem projektu jest 
rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku 
pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości 
procesu kształcenia w placówkach, który zostanie 
osiągnięty poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na 
rynku pracy u 144 uczniów  poprzez objęcie ich wysokiej 
jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 
szkolnym i wakacyjnym,

b) rozwój kompetencji 13 nauczycieli,

c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 
TIK pracowni szkolnych.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia 
dodatkowe w zakresie:

1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki,
2. Przyrodnicze laboratorium,
3. Język angielski,
4. Język francuski,
5. Język rosyjski,
6. Laboratorium kodowania,
7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier 

planszowych,
8. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla 

społeczności szkolnej,
9. Wycieczki,
10. Pokazy naukowe,
11. Warsztaty z robotyki,
12. Półkolonie,
13. Laboratorium Naukowe;

a także szkolenia dla nauczycieli:
1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na 

rynku pracy,
2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu,
3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych 

z wykorzystaniem matematyki.

Akademia kompetencji 

w Gminie Cegłów

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

(przekazanie sprzętu 100% koszt UM): 
22 szt. hełmy strażackie z latarkami, 6 par buty strażackie 
gumowe, 2 szt. Pilarka łańcuchowa, 2 szt. Aparaty 
powietrzne ochrony górnych dróg oddechowych 

F u n d u s z  S p r a w i e d l i w o ś c i  –  M i n i s t e r s t w o 
Sprawiedliwości  - 38 091,87 zł (99% środki MS)
5 szt. przenośny zestaw oświetleniowy, 3 szt. sprzęt do 
oznakowania terenu akcji, detektor napięcia, 6 szt. boska 
dielektryczny, 5 szt. latarka akumulatorowa, parawan do 
osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków, 
agregat prądotwórczy, nóż do cięcia pasów.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 
,,OSP-2018”

OSP Mienia - Aparaty oddechowe z butlą, maską 
i czujnikami bezruchu – 2szt. – koszt 11 815,87 zł (dotacja 
4400,00 zł)
OSP Skupie – Drabina trzyprzęsłowa strażacka – koszt 
3200,00 zł (dotacja 1 600,00 zł)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 
,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”

OSP Mienia – Remont dwóch bram garażowych – 2 szt. 
– koszt 23 742,00 (100% dotacji UM)

Środki i sprzęt pozyskany 
przez Gminę Cegłów dla jednostek OSP 

z terenu gminy

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
 od 1 stycznia 2019 r.

K a r t a  D u ż e j  R o d z i n y  t o 
funkcjonujący od 2014 roku system 
zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
p u b l i c z n y c h ,  j a k  i  w  fi r m a c h 
prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania 

z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej 
(CARREFOUR), paliwowej (ORLEN), transportowej 
(linie kolejowe, lotnicze), kulturalnej (kino Helios).

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny:

· rodzice  na całe życie,—

· dzieci  do ukończenia 18 lat,—

· dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują 
— do ukończenia nauki - maksymalnie do 
ukończenia 25 lat, 

· dzieci niepełnosprawne  na czas —
obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny 
przyznawana jest rodzicom, którzy mają lub mieli 
w przeszłości na utrzymaniu minimum 3 dzieci. I nie ma 
tu znaczenia, ile lat mają dzieci w chwili występowania 
o kartę. 

Wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny składać można 
 w Urzędzie Gminy Cegłów – Ewidencja ludności 
i dowodów osobistych - pok. nr 3. Informacje na ten temat 
udzielane są pod numerem telefonu 25 759 59 37.

Miejsca, oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu 
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Obiekty honorujące 
Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie 
https://rodzina.gov.pl   (partnerzy KDR).

Cegiełka nr 37   str. 13

https://rodzina.gov.pl


URZĄD GMINY

Toaleta to nie śmietnik, czyli czego 

nie można wrzucać do kanalizacji sanitarnej
 Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji 
p r o w a d z i  d o  p o w a ż n y c h  p r o b l e m ó w 
eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach 
i  oczyszcza ln i  śc ieków.  Usuwanie  awar i i 
spowodowanych takim postępowaniem zwiększa 
koszty użytkowania, a tym samym cenę metra 
sześciennego ścieków.
 Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać 
do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy  z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków –

„Zabrania s ię  wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych:

1. odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, 
piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, 
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, 
nawet jeżeli znajdują się one w stanie 
rozdrobnionym;

2. odpadów płynnych niemieszających się 
z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, 
lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, 
mieszanin cementowych;

3. substancji palnych i wybuchowych, których 
punkt zapłonu znajduje się w temperaturze 
poniżej 85 ºC, a w szczególności benzyn, nafty, 
oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4. s u b s t a n c j i  ż r ą c y c h  i  t o k s y c z n y c h , 
a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, 
formaliny,  s iarczków, cyjanków oraz 
roz tworów amoniaku ,  s iarkowodoru 
i cyjanowodoru;

5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, 
a w szczególności gnojówki, gnojowicy, 
obornika, ścieków z kiszonek;

6. ścieków zawierających chorobotwórcze 
drobnoustroje pochodzące z: obiektów, 
w których są leczeni chorzy na choroby 
zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów 
leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta 
są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne 
oraz laboratoriów prowadzących badania 
z materiałem zakaźnym pochodzącym od 
zwierząt.”

Nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do 
przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych 
i papieru toaletowego. Natomiast trafia do niej prawie 
wszystko, co się zmieści do odpływu – kapsle, puszki 
po napojach, patyczki do uszu, środki higieny 
osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki 
papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie,  
a nawet części garderoby. Bardzo dużo szkód 

w oczyszczalniach wyrządzają małe, z pozoru 
nieszkodliwe patyczki higieniczne i nierozpuszczalne 
chusteczki nawilżane. Prowadzą do częstych awarii 
i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich 
czyszczenie.
 Każdego roku pracownicy Gminy Cegłów 
usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, 
awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania 
do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy 
nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich może 
doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania 
mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska 
powodują nie tylko duże straty materialne, są 
uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla 
środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost 
kosztów oczyszczania ścieków.
 Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem 
z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania 
ścieków. Wystarczy stosować proste zasady, aby 
przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów 
ścieków i awarii pomp.

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr III 
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,   działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych.

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Cegłów 
przystąpiła do realizacji projektu pn. " Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 
mazowieckiego”, na którego realizację otrzymała kwotę 43 
260,00 zł.
W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia 
będą mogły skorzystać z  szkoleń BEZPŁATNYCH
w zakresie korzystania z internetu, w tym e- usług, 
w 7 modułach tematycznych:

@ tworzę własną stronę internetową ( blog)
@ działam w sieciach społecznościowych

@ moje finanse i transakcje w sieci
@ rodzic w internecie
@ mój biznes w sieci

@rolnik w sieci
@ kultura w sieci

Projekt zakłada przeszkolenie 84 osób oraz zakup 6 
laptopów. Każdy moduł składa się z 2 spotkań po 8 godzin. 
Osoby zainteresowane wyżej wymionami szkoleniami 
mogą już dokonać zapisu pod nr tel. (25) 759-59-48 wew. 
51 lub osobiście w Urzędzie Gminy Cegłów pokój nr 16.
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Czy powstanie wiadukt w Cegłowie?Czy powstanie wiadukt w Cegłowie?
 Od maja 2018 r. prowadzone są rozmowy z PKP PLK 

SA na temat budowy tunelu  na przejeździe kolejowym 

w Cegłowie w ulicy Piłsudskiego i wiaduktu w ciągu 

ul. Mickiewicza. Opracowana koncepcja rozwiązań 

komunikacyjnych zakłada również powstanie obwodnicy 

południowej Cegłowa. Łączny koszt wycenionych prac to ok. 

52 mln zł. PLK deklaruje wsparcie finansowe w kwocie 

niespełna 13 mln zł. 13 marca 2019 r. Rada Gminy Cegłów 

podjęła uchwałę w której upoważniła Wójta do zawarcia 

umowy z PKP na przebudowę przejazdów kolejowych pod 

warunkiem że wkład Gminy nie przekroczy 3 mln zł brutto 

i zostanie wypracowany układ komunikacyjny pozwalający na 

płynny ruch kołowy w miejscowości Cegłów. Ze względu na 

wartość inwestycji, która przedstawia się następująco: budowa 

tunelu 16 mln zł, budowa wiaduktu 17 mln zł, budowa 

obwodnicy 19 mln zł, deklarowane na chwilę obecną środki 

pozwolą  j edyn ie  na  wykonan ie  t une lu  w  c i ągu 

ul. Piłsudskiego. Ze względu na warunki terenowe 

projektowany tunel będzie miał ograniczoną wysokość 

przejazdu do 3,5 m. Warunkiem dofinansowania przez PKP 

jest likwidacja przejazdów w ciągu ul. Piłsudskiego 

i Mickiewicza, zatem bez wybudowania wiaduktu obciążenie 

ruchem przejazdu z ul. Mickiewicza zostanie przeniesione na 

przejazd w Mieni. Z przejazdów kolejowych w Mrozach 

i Mieni będą musiały również korzystać pojazdy o wysokości 

ponad 3,5 m wysokości.

 Ze strony władz gminy pozostaje pełna determinacja, 

zaangażowanie i wola współpracy w celu poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, 

jednak nieograniczony mamy tylko zapał do działania zaś 

możliwości finansowe są ściśle ograniczone i wskazane 

w podjętej uchwale. Powodzenie przedsięwzięcia w zakresie 

finansowym musi opierać się o środki pozabudżetowe Gminy 

Cegłów .

Sprzedaż działek - Mienia
 W miejscowości Mienia zostały przeznaczone do 

sprzedaży 4 działki położone w niewielkiej odległości od 

drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Mrozy. Sprzedaż 

działek planowana jest w 2019 roku. Wszystkich 

zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 

w Cegłowie, pokój nr 5 tel. 25 759 59 39. Wartość 

nieruchomości z godnie z wykazem nieruchomości 

przeznaczonych 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 tereny rolne 

w postaci gruntów ornych oraz użytków zielonych łąk 

i pastwisk. 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, kościoły). 

 Działki znajdują się nieopodal gminnej sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 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 wewnętrzną. 
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Warszawska Syrenka

WYDARZENIA

 We wtorek, 19 marca, w cegłowskiej bibliotece 
przeprowadzone zostały eliminacje gminne do 42. edycji 
konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Udział 
wzięło 13. uczestników, reprezentujących Zespół Szkolny 
w Cegłowie, Filię ZS w Piasecznie, Publiczną Szkołę 
Podstawową w Wiciejowie i Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Podcierniu. Na eliminacje powiatowe 
komisja w składzie: Anna Tarczyńska, Tadeusz 
Lempkowski i Georg Blase, zakwalifikowała - zgodnie z 
regulaminem - 3 osoby: gr.I (kl.0-3) Michał Sabak (PSP 
w Wiciejowie), gr.II (kl.4-6) Michalina Gąsior (ZS 
w Cegłowie) i gr. III (kl.7-8 i gimn.) Mikołaj Wrzosek (ZS 
w Cegłowie).
27 marca podczas eliminacji powiatowych konkursu, które 
odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Mińsku 
Mazowieckim, nasz najmłodszy reprezentant – Michał 
Sabak, uzyskał II miejsce.

Gratulujemy wszystkim laureatom, a uczestnikom i ich 
opiekunom życzymy nieustającej pasji w poszukiwaniu 
ciekawej literatury i zgłębianiu trudnej sztuki interpretacji 
tekstu!

I Cegłowski Turniej Halowej Piłki Nożnej I Cegłowski Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Cegłówo Puchar Wójta Gminy Cegłów

 W niedzielę 25 marca w Hali Sportowo-
Widowiskowej w Cegłowie odbył się historyczny, 
pierwszy turniej piłki halowej pn. ,,I Cegłowski Turniej 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Cegłów”, pod 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika oraz Starosty Mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego. W turnieju udział wzięło 11 zespołów. Na 
zaproszenie Gminy Cegłów w turnieju udział wzięła 
reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.  Wszystkie mecze były bardzo 
widowiskowe, a uczestnikom towarzyszyła atmosfera 
zaciętej sportowej walki. Ostatecznie klasyfikacja 
przedstawia się następująco:
1. Są Gorsi – Stol Bud
2. Metale Ciężkie (Mińsk Maz.)
3. WKS Piaseczno
4. Kiedyś To Było (Stanisławów)
5. Złomiarze Team
6. Ossownica (Gmina Dobre)
7. Żeliszew I
8. Gmina Cegłów
9. Asymetryczni (Gminie Wierzbno)
10. Żeliszew II
11. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

 Drużyny, które ukończyły zmagania w pierwszej 
trójce turnieju otrzymały puchary oraz medale, zaś 
drużyny sklasyfikowane na dalszych miejscach otrzymały 
pamiątkowy puchar za udział w cegłowskim turnieju. 
Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali pamiątkowe 
koszulki. Nagrody Indywidualne otrzymali Kacper 
Smoderek (Kiedyś to było) – Najlepszy zawodnik turnieju 
oraz Patryk Grzęda (Są Gorsi – Stol-Bud) – Najlepszy 
bramkarz turnieju. Dodatkowo wręczono nagrodę drużyny 
Fair Play, która przypadła drużynie reprezentującą Urząd 
Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego. 
Za wsparcie w organizacji turnieju dziękujemy Gminnej 
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.
 Wszystkim drużynom dziękujemy za udział 
w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy!
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WYDARZENIA

Choć wszyscy przygotowujemy się już do wiosennych Świąt Wielkiej Nocy, to w minionym kwartale miały miejsce 
dwa wydarzenia, których pominąć nie sposób, a związane są ze Świętami Bożego Narodzenia.

 W tym roku odbyła się VIII już edycja konkursu 
pod nazwą „Korowód kolędowy”, którego organizatorem 
jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Tym razem 
we współpracy z Gminą Cegłów oraz Gminną Biblioteką 
Publiczną „Kulturoteką” wspólne kolędowanie odbyło się 
w Cegłowie. 

 Głównym celem wydarzenia jest pielęgnowanie 
tradycji kolędniczych. Podczas konkursu każdą grupę 
reprezentują grupy do 10 osób, w programie nie 
przekraczającym 10 minut. Co istotne, kolędowanie ma 
charakter międzypokoleniowy, gdyż w każdej grupie 
występują dzieci, młodzież, osoby dorosłe, rodzice 
i  dziadkowie.W tegorocznej edycji  „Korowodu 
kolędowego” swoje programy zaprezentowało 10 grup 
kolędniczych, w których usłyszeć można było znane, 
a także te zupełnie zapomniane kolędy i pastorałki. 
Wszyscy uczestnicy poprzebierani za anioły, diabły 
i w stroje ludowe, z gwiazdami, turoniami i innymi 
rekwizytami charakterystycznymi dla kolędników tworzyli 
dla oka miłe widowisko.
 W tym roku I miejsce w konkursie oraz bon 
o wartości 1000 zł do RTV Euro AGD otrzymali „Jacy Tacy 
Cegłowiacy”, których program przygotowała Honorata 
Grudzień, I I  miejsce zajął Korowód Kolędowy 
z Jędrzejowa Nowego, nagrodzony bonem o wartości 
750 zł, zaś III miejsce na podium i nagrodę w wysokości 
500 zł zdobyły „Anioły z Super Szkoły” ze Starej 
Niedziałki. Jury konkursowe przyznało również jedno 
wyróżnienie, które otrzymała grupa „Młodzieżówka 
z Sulejówka”, otrzymując nagrodę o wartości 300 zł.

 Natomiast tradycją staje się, że 6 stycznia Orszak 
Trzech Króli przechodzi ulicami Cegłowa. Tak też było  
i w tym roku. Uroczystości, jak zawsze rozpoczęły msze 
święte w cegłowskich kościołach. Następnie, Orszak wraz 
z Trzema Królami przemaszerował do Hali Sportowo-
Widowiskowej w Cegłowie.

 Podczas przystanku Kapłan Grzegorz 
Dróżdż wraz z Księdzem Dariuszem Cempurą 
zaprezentowali, zgodnie z tradycją święta Trzech 
Króli, poprawny zapis symboli C+M+B, 
oznaczających błogosławieństwo dla domu 
i jego ochronę przed złem. Drugi przystanek 
tegorocznego orszaku miał miejsce przy Hali 
Sportowo -Widowiskowej, gdzie Wójt Gminy 
Cegłów – Marcin Uchman podziękował Pani 
Ewie Saganowskiej - Stajnia Rudnik, oraz Panu 
Norbertowi Wielgos – Stajnia Wielgosówka 
za użyczenie koni, którymi podążali królowie, 
a następnie zaprosił wszystkich na występy 
artystyczne. W programie wystąpili m.in. „Jacy 
Tacy Cegłowiacy” - zwycięzcy konkursu 
„Korowód Kolędowy” zorganizowanego przez 
Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej. 
Po części artystycznej na uczestników czekała 

gorąca herbata oraz drobny poczęstunek.
Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji 
uroczystości należą się: Kapłanowi Grzegorzowi 
Dróżdżowi, Księdzu Dariuszowi Cempurze, dyrektor ZS 
Emilii Kowalczyk-Rumak, Tadeuszowi Lempkowskiemu 
i Klubowi Kulturalne Zacisze, OSP z terenu Gminy Cegłów, 
Komisariatowi Policji w Mrozach, Stajni Rudnik Ewy 
Saganowskiej, Stajni Wielgosówka Norberta Wielgosa,  
oraz uczniom, nauczycielom i pracownikom ZS 
w Cegłowie. Szczególnie dziękujemy też uczestnikom 
Orszaku, którzy zechcieli celebrować tę piękną tradycję.
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Gminna Olimpiada Wiedzy 
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości
 08.03.2019 roku  w Klubie Kulturalne Zacisze  odbyła 
się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 
Domowym i Przedsiębiorczości zorganizowana przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Warszawie 
O/Siedlce we współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa 
Rolniczego w Mińsku Mazowieckim oraz Gminą Cegłów.  
 Olimpiada cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród pań pracujących w gospodarstwach rolnych 
i domowych, które mogły sprawdzić swoją wiedzę w bardzo 
szerokim zakresie.
 Należy zauważyć, że testy przygotowane przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa były bardzo trudne, ale panie 
świetnie sobie z nimi poradziły. Komisja konkursowa wyłoniła 
trzy uczestniczki, które uzyskały największą liczbę punktów 
z testu. Uwieńczeniem spotkania było wręczenie głównych 
nagród i nagród pocieszenia przez Wójta Gminy Cegłów - 
Marcina Uchmana. I miejsce zajęła Marzena Supieta, II miejsce 
– Mirosława Krupa, a III miejsce – Bogusława Kieliszczyk.

Rekordowy 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 13 stycznia br. już po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Orkiestry nie zabrakło także na 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Cegłowie, gdzie licznie zgromadzili się wszyscy Ci, którzy choć symboliczną 
złotówką chcieli wesprzeć zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

 C e g ł o w s k i  F i n a ł  Wi e l k i e j 
Orkies t ry  Świątecznej  Pomocy 
wystartował punktualnie o 14:00 
i rozpoczął się wspólnym polonezem, 
którego zatańczyło ponad 100 par. 
Następnie zebrani na mogli podziwiać 
pokaz taneczny uczestników zajęć 
szkoły tańca MDANCE. W dalszej 
części artystycznej swój talent aktorski 
pokazały przedszkolaki z Funny Kids w 
M i ń s k u  M a z o w i e c k i m ,  k t ó r e 
przedstawiły spektakl pt. Gdzie jesteś 
Św. Mikołaju ? Dla tych którym tańca 

było mało, odbył się I Świąteczny Turniej Tańca, 
zorganizowany przez Akademię Ruchu u Honoraty. 
W Turnieju wzięły udział grupy ze szkół: w Grzebowilku, 
Jędrzejowie Nowym, Latowiczu, Mińsku Mazowieckim, 
Mistowie, Siennicy i Wiśniewie. Uczestnicy w czterech 
grupach wiekowych, prezentowali swoje zdolności 
taneczne po czym, każda grupa wśród publiczności 
zbierała pieniądze, trzy najlepsze drużyny otrzymywały 
medale. Podczas samego turnieju zebrano aż 6879,59 zł. 
Całość oczywiście została wrzucona do puszki WOŚP.
Podczas 27 Finału WOŚP nie mogło także zabraknąć 
dobrej muzyki. Dla wielbicieli różnych gatunków 
muzycznych wystąpiły zespoły : I Can't Today, Elastic Golf 
oraz Dekort.
 Występy artystyczne przeplatały aukcje, 
prowadzone przez dyrektora GBP – Kulturoteki
w Cegłowie – Tadeusza Lempkowskiego. Wylicytować 
można było mnóstwo gadżetów. Trzeba przyznać, 

że mieszkańcy Cegłowa i ich goście byli naprawdę hojni, 
niektóre przedmioty wylicytowano za bardzo duże kwoty.
Tradycyjnie, na zakończenie Finału, odbyło się światełko 
do nieba. W tym roku w trosce o zwierzęta, zostało ono 
zorganizowane nieco inaczej. Na zewnątrz utworzono 
olbrzymie serce z płonących pochodni, czego efekt był 
naprawdę imponujący!
 Pomimo, że główny Finał WOŚP w Cegłowie 
odbywał się na Hali Sportowo-Widowiskowej w Cegłowie, 
wolontariusze ze sztabu Cegłów, zbierali pieniądze do 
puszek także w Mieni, Kuflewie, Kiczkach oraz szkole 
w Wiciejowie, gdzie został zorganizowany specjalny 
Koncert Kolęd dla WOŚP.
 Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i szczodrości 
mieszkańców naszej gminy oraz gości z okolicznych gmin, 
w Cegłowie padł rekord, zebraliśmy aż 31.912.57 zł!!!
 Dziękujemy szefowi cegło-wskiego sztabu WOŚP 
– Georgowi Blase 
oraz wszystkim, 
którzy włączyli się 
w organizację 27 
F i n a ł u  W O Ś P 
w Cegłowie za oka-
zane serce i wielkie 
z a a n g a ż o w a n i e . 
B e z  W a s  n i e 
udałoby się zabrać 
aż takiej kwoty!
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WSPOMNIENIA

Wspomnienia s. Anieli Ksyty z pracy 
w cegłowskim Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
 W poprzednim numerze naszego Biuletynu 
Informacyjnego ,,Cegiełka” ukazał się artykuł Moje 
wspomnienia sprzed 40-stu lat – na bazie wspomnień  
S. Anieli Ksyty, pracującej niegdyś w Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci przy ul. Jagiellonki 12 w Cegłowie. 
Niestety, podczas redakcji tekstu doszło do kilku pomyłek 
merytorycznych oraz nieścisłości, za co Siostrę Anielę 
serdecznie przepraszamy i spieszymy z wyjaśnieniami.

 Jak wspomniano w tekście, S. Aniela przebywała 
w DPS od 5  maja  1969 r. do 26 października 1978 r. W tym 
czasie kierowniczką była s. Łucja Dornakowska, która 
dzięki swej zaradności zdobyła m.in. materiały na pokrycie 
dachu. Najbliższymi sąsiadami sióstr pracujących 
w zakładzie byli księża prowadzący cegłowską parafię: 
ks. Antoni Pazik, Kazimierz Kołoszko, Marian Laskowski, 
którzy zapadli Siostrze Anieli w pamięć.

 Dom przeznaczony był dla 50. dziewczynek 
z głębokim niedorozwojem. Wśród nich były dwie grupy 
dzieci leżących, a także grupa dzieci chodzących i słabo 
chodzących przy balkonikach itp. Siostra Aniela pracowała 
jako pielęgniarka w grupie dzieci leżących  oraz pomoc tzw. 
pań salowych. Wśród dzieci były takie, które nie zgłaszały 
potrzeb fizjologicznych, nie mówiły, a wydawały z siebie 
nieartykułowane dźwięki. Dzieci trzeba było również 
karmić. W pracy zdarzały się trudniejsze chwile, gdy 
dziecko umierało, jednak osłodą dla Siostry była 
świadomość, że były one ochrzczone i niewinne, ze 
względu na swoją niepełnosprawność. Siostra Aniela 
starała się też godnie przygotować je na to spotkanie 

z Jezusem. A później czuła, że to one z góry wstawiały się 
za nią, pomagając rozwiązać ziemskie problemy.

 Pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych 
i bytowych, Siostry mieszkając na terenie zakładu, 
poświęcały się bez reszty pracy z podopiecznymi, przez 
całą dobę. W razie potrzeby - w nocy, dyżurna mogła 
obudz ić  s ios t r ę ,  k tó ra  ws tawa ła  do  pomocy.  
Niejednokrotnie też, siostry jeździły do potrzebujących 
w okolicy z posługą pielęgniarską – zastrzykami, bańkami 
itp. Czasami trzeba było też chorego umyć, przesłać łóżko, 
nakarmić.

 W poprzednim tekście mowa była jedynie 
o pracujących tam Siostrach Szarytkach (Siostry 
Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo), ale do pracy 
przychodziły również panie – okoliczne mieszkanki. Były 
one wyznania rzymskokatolickiego oraz mariawickiego 
i nigdy na tym tle nie dochodziło do konfliktów. Po prostu 
każda z pań na niedzielną mszę świętą wychodziła do 
swojego kościoła.

Z perspektywy czterdziestu lat, Siostra Aniela wspomina 
swój młodzieńczy zapał, jaki Jej wówczas towarzyszył, 
a w nim najważniejsza miłość do dzieci, personelu oraz 
otoczenia. Mimo trudnych warunków życia, jakie były 
wtedy niemalże normą, we wspomnieniach lata spędzone 
w Cegłowie powracają jako te najpiękniejsze. Są to lata 
spędzone w siostrzanej miłości, świadomości służenia 
Jezusowi oraz małym ,,Supełkom” – jak Siostra Aniela 
nazywała swoich podopiecznych.

Sprostowanie

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJĘ CELOWĄ Z BUDŻETU GMINY CEGŁÓW 
NA DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Cegłów podaje do wiadomości mieszkańców informację o dodatkowym naborze wniosków na dotację do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Cegłów na terenie gminy Cegłów.

1. Kwota dotacji 5 000 zł, jednak nie więcej niż 50% całego zadania 
Warunki:

1. Likwidacja zbiornika na nieczystości płynne lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji 
nowego budynku

2. Brak istniejącej, projektowanej lub planowanej w okresie najbliższych 5 lat sieci kanalizacji sanitarnej
3. Brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej w okresie najbliższych 5 

lat sieci kanalizacji sanitarnej
4. Dotacji nie podlegają tereny położone w granicach wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Cegłów

Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie do 31 maja 2019r.

Szczegółowe informacje w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu 25 759 59 48 w 57 

Dotacja udzielana jest na wniosek mieszkańców stanowiący załącznik do uchwały. Złożone wnioski podlegają 
weryfikacji przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Cegłów  w terminie 30 dni od jego złożenia.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Cegłów do wyczerpania środków na rok budżetowy 2019.

Uchwała oraz wniosek stanowiący załącznik dostępne pod adresem  http://bip.ceglow.pl/?a=1683 
 



SZACOWANIE SZKÓD   ŁOWIECKICH/ASF

URZĄD GMINY

W dniu 12 marca br. w Urzędzie Gminy 
w Cegłowie odbyło się otwarte spotkanie informacyjne 
dotyczące szacowania szkód łowieckich oraz ASF-u. 
Inicjatorami spotkania było Koło Łowieckie Jedlina oraz 
cegłowski radny Pan Krzysztof Sadowski. Merytoryczną 
część spotkania poświęconą wirusowi Afrykańskiego 
Pomoru Świń rozpoczęła Pani Małgorzata Trzcińska, 
pełniąca funkcję zastępcy Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. W zakresie 
szacowania szkód łowieckich wystąpili: przedstawiciel  
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział 
Siedlce, Pani Magdalena Netczuk-Dmowska, a także 
prezes Koła Łowieckiego „Jedlina”, Pan Bogusław 
Skwarna. Ze strony Nadleśnictwa Mińsk udział 
w spotkaniu wziął Pan Robert Milewski, Zastępca 
Nadleśniczego. 

W oparciu o mapę z obszarami ASF Zastępca PLW 
poinformowała, iż stan na 21 lutego nie zmienił się. 
Dotychczasowe wyniki z próbek odstrzelonych dzików 
były ujemne, co może świadczyć, iż obecność wirusa jest 
we wczesnej fazie. Na bieżącym etapie bardzo ważne jest 
odnalezienie wszystkich padłych sztuk, które zapewni, że 
teren pozostanie czysty. Podzielając głosy uczestników 
spotkania, iż głównym rezerwuarem i wektorem 
rozprzestrzeniania się wirusa ASF są dziki, prowadząca 
zaapelowała o przestrzeganie zasad bioasekuracji, a także 
o nie pozostawianie otwartych obór, do których mogą 
wchodzić wolnobiegające psy, a także osoby postronne. 
Zastępca PLW doceniła pozytywną współpracę myśliwych 
z weterynarią.  Obecnie nie ma rozporządzenia, które 
pozwalałoby na gratyfikację za odstrzały sanitarne. 
Polowania, bez względu na zaopinowane plany odstrzałów 
mogą być prowadzone do 31 marca. Dużym problemem jest 
prowadzenie odstrzałów w okolicach obszarów 
zabudowanych, a także zmiana przepisów dotyczących 
utrudniania w prowadzeniu polowań. 

Nawiązując do kwestii polowania w obszarach 
objętych ochroną Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman 
powiedział, iż z informacji otrzymanych od Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie odnośnie 
możliwości strzelania do dzików w rezerwacie „Jedlina” 
należy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska o wyłączenie zakazu polowania. Z informacji 
otrzymanych od Pani Trzcińskiej wiadomo, iż działania 
w tym zakresie wymagają dodatkowej weryfikacji. 

W drugiej części spotkania, poświęconej kwestii 
szacowania szkód łowieckich z ramienia ODDR 
w Siedlcach wystąpiła Pani Magdalena Netczuk-
Dmowska. W swoim wystąpieniu poinformowała 
o  aktualnie obowiązujących przepisach prawa 
łowieckiego, które w zespole do spraw szacowania szkód 

uwzględnia przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka 
doradztwa rolniczego. Przypomniała, iż uprawą rolną jest 
każda uprawa rolna na gruncie rolnym. Zasada 
przyznawania wysokości odszkodowań powinna być 
oparta na rekompensacie za ilościowe i jakościowe straty 
w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez 
zwierzynę łowną i nie powinno być źródłem dodatkowego 
dochodu dla poszkodowanego. Pierwszeństwo do złożenia 
wniosku ma ten, kto uprawia a nie faktyczny właściciel. 
Wniosek składa się do właściwego miejscowo koła 
łowieckiego. Do tej pory pracownicy ODDR w Siedlcach 
nie brali udziału w szacowaniu, do dnia udziału 
w spotkaniu pracownikom siedleckiego oddziału 
doradztwa rolniczego nie zostały wydane upoważnienia, 
które są wymagane do szacowania szkód łowieckich. 

W zakresie szacowania szkód łowieckich ze strony 
Koła Łowieckiego „Jedlina” stanowisko przedstawił 
prezes koła Pan Bogusław Skwarna, który na wstępie 
powiedział, że funkcję prezesa pełni od 21 czerwca 2018 r. 
Poinformował, iż Kołu nie zależy na utrzymaniu dzików 
w obwodzie. Do Koła należą 42 osoby, które łowiectwo 
traktują jako swoje hobby. W przypadku wniosków 
o szacowanie szkód łowieckich, Prezes uprzedził, iż mogą 
się zdarzyć problemy z zachowaniem 7-dniowego terminu. 
Jest tylko jedna osoba, która zajmuje się szacowaniem. 
Prezes Skwarna zasugerował, iż w przypadku szacowania 
szkód najlepszym rozwiązaniem jest ugoda. Odnośnie 
zgłaszania szkód łowieckich powiedział o tym, iż ze strony 
koła najlepszym rozwiązaniem byłaby dotychczasowa 
forma składania wniosków w Urzędzie Gminy. 
Jednocześnie Prezes wyjaśnił, iż na razie jest to 
propozycja, która wymaga dodatkowych ustaleń z Panem 
Wójtem. W celu ograniczenia liczby szkód łowieckich 
Prezes powiedział, że zostaną zakupione sznury hukowe, 
a także poprosił o wcześniejsze zgłaszanie zasiewów, co 
może pozwolić na rozplanowanie dalszych działań Koła.  
Ponadto Prezes wyszedł z propozycją spotkań 
w  poszczególnych sołectwach.
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 W trakcie spotkania Wójt Gminy Cegłów, Pan 
Marcin Uchman Wójt Gminy Cegłów poinformował, iż wg 
stanu na 12 marca br. liczba padłych dzików odebranych 
z terenu gminy Cegłów wyniosła  14 szt.  Odbiór padłych 
zwierząt odbywa się do 12 godzin przez specjalistyczną 
firmę z którą Gmina ma zawartą umowę. 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody 
na terenie rezerwatów przyrody obowiązuje m.in. zakaz 
polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie 
ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla 
rezerwatu przyrody. Decyzję w sprawie odstępstwa od 
obowiązujących zakazów może wydać Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Przepisy przewidują 

jedynie dwie przesłanki, dla których na wcześniejszy 
wniosek mogą zostać wydane wyłączenia. Są nimi: ochrona 
przyrody i realizacja inwestycji liniowych celu 
p u b l i c z n e g o ,  w  p r z y p a d k u  b r a k u  r o z w i ą z a ń 
alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji 
przyrodniczej w rozumieniu Prawa ochrony środowiska.

Informacje dotyczące planów polowań, podziału 
obszaru gminy na poszczególne obwody łowieckie, a także 
kontakt do poszczególnych kół łowieckich dostępny jest na 
stronie  w zakładce „Gospodarka www.ceglow.pl
komunalna” pod hasłem koła łowieckie. 
Poniżej zestawienie teleadresowe w sprawie szkód 
łowieckich z terenu gminy Cegłów

SZACOWANIE SZKÓD   ŁOWIECKICH/ASF

Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka 
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce 
w serduszku dziecka i są bardzo ważnymi osobami w jego 
życiu, dlatego Dzień Babci i Dziadka w Publicznym 
Przedszkolu im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa 
`obchodzimy bardzo uroczyście.

W każdej grupie wiekowej przedszkolaki przygotowały 
programy artystyczne. W większości były to wiersze, 
piosenki, inscenizacje związane z tym świętem oraz tańce.

W przygotowanych programach artystycznych wnuczęta 
wyraziły swoją miłość, wdzięczność do ukochanych osób. 
Swoim babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, 
opiekę i czas jaki im poświęcają.  Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 
oglądali i słuchali. Niejednej babci i dziadkowi, łezka 

zakręciła się w oku.

Swoim ukochanym babciom i dziadkom dzieci wręczyły 
własnoręcznie przygotowane upominki.

Na zakończenie uroczystości w każdej grupie goście razem 
z dziećmi zasiedli do wspólnego  słodkiego poczęstunku.

Pełne radości i uśmiechu twarze zaproszonych gości 
pokazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie 
spędzony czas razem z wnukami.
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WYDARZENIA

Wójt Gminy Cegłów oraz Rada Gminy Cegłów zapraszają mieszkańców do udziału w akcji 
sprzątania zaśmieconych terenów leśnych, nadrzecznych i innych terenów w otwartej przestrzeni 
publicznej. 

TERMIN:  do 7 maja 2019 r. 
W ramach akcji odpady zebrane do wcześniej pobranych worków, będą odbierane po zgłoszeniu 
do Urzędu Gminy w Cegłowie lokalizacji wykorzystanych worków. Kontakt w tej sprawie 
m.czyzewska@ceglow.pl tel. 25 759-59-32.

UWAGA !
Do dnia 7 maja (wtorek)  osoby i grupy zainteresowane porządkowaniem ustalonych przez siebie miejsc mogą zgłaszać się 
do Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Cegłowie do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy 
w Cegłowie, ul. T. Kościuszki 4  po odbiór worków i rękawiczek jednorazowych do wykorzystywania w akcji. 

# TrashTag Challenge – to akcja, która polega na posprzątaniu po innych, a następnie „pochwaleniu się” tym poprzez 
wykonanie i oznaczeniu je hashtagiem #TrashTag. Celem wyzwania jest ratowanie środowiska. 

Wiosenne porządkowanie w gminie Cegłów  
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- Czytanie jest podstawą rozwoju kulturowego, podstawą 
f u n k c j o n o w a n i a  w s p ó ł c z e s n y c h  s y s t e m ó w 
demokratycznych. Nie ma demokracji bez dojrzałych 
obywateli, a dojrzałych obywateli bez kontaktu z książką – 
powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński 
podczas konferencji „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa – ciąg dalszy. Miliony na książki i biblioteki. 

Nasza inwestycja w przyszłość!”, podczas której ogłosił 
zwiększenie o 20 milionów budżet Priorytetu 2 – 
„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
 Konfe renc ja  poświęcona  „Narodowemu 
Programowi Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 
odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturotece 
w Cegłowie, będącej beneficjentem programu. W spotkaniu 
uczestniczyli również: dyrektor Instytutu Książki Dariusz 
Jaworski, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz 
Makowski, oraz gospodarz miejsca – dyrektor Kulturoteki 
Tadeusz Lempkowski.
    - Pieniądze na Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa to wciąż kropla w morzu potrzeb. Poziom 
czytelnictwa jest niski, choć spadek się zatrzymał. Kryzys 
dotknął małe księgarnie, dlatego powołaliśmy program 

»Partnerstwo dla książki«. Inwestycje w kulturę przynoszą 
efekty po długim czasie. W ciągu ostatnich trzech lat udało 
nam się zwiększyć budżet kultury o 20% – powiedział 
minister Gliński.
 Szef resortu kultury zauważył, że rozwój 
czytelnictwa w Polsce wymaga znacznego wzrostu liczby 
nowoczesnych ,  funkc jona lnych  i  p rzy jaznych 
użytkownikom bibliotek publicznych.
    - Tak wiele było dobrych projektów, jeśli chodzi 
o biblioteki, że dołożyliśmy środki. W tym roku się to udało, 
mamy nadzieję, że w przyszłym będzie podobnie. Jeśli 
mamy dobre sprawne instytucje, jak Instytut Książki czy 
Biblioteka Narodowa, potrzeba tylko siły politycznej, żeby 
więcej pieniędzy przeznaczać na kulturę. To sprawa ponad 
podziałami. Są to najważniejsze inwestycje – dodał prof. 
Gliński.
 W wyniku zwiększenia budżetu Priorytetu 2 – 
„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w ramach 
Narodowego Pro-
gramu Rozwoju 
Czytelnictwa pula 
środków przez-
naczona na działa-
n i a  z w i ą z a n e 
z  r e m o n t e m , 
przebudową, roz-
budową, budową 
oraz wyposaże-
n iem b ib l io tek 
publicznych wzro-
sła do 40 milionów rocznie.

Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/minister-kultury-
przeznaczyl-dodatkowe-20-mln-zl-na-rozwoj-bibliotek-publicznych-
9385.php

Konferencja prasowa w Cegłowie
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