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Cegiełk�, str. 3

Dro�z� Mie�kańc�!
Za nami rok 2019. Rok, w którym oddajemy do użytkowania kolejne ważne inwestycje. 

Zakończona została budowa kanalizacji w Rudniku. Budujemy sieć sanitarną 

w Pełczance i Wiciejowie. Na ten cel pozyskaliśmy prawie 4,5 mln zł ze środków 

unijnych dystrybuowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dzięki 

wsparciu w kwocie ponad 2 mln zł w ramach dotacji przekazanej przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego finalizujemy budowę Centrum z siedzibą dla OSP 

Cegłów. Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego umożliwiło nam również 

zakup wyposażenia i remont klasy językowej oraz budowę kortu do tenisa ziemnego. Za 

480 tys. zł udało się zmodernizować zaplecze kuchenne wraz ze stołówką przy ZS 

w Cegłowie. Na ten cel otrzymaliśmy 80 tys. zł z programu rządowego „Posiłek w domu 

i szkole”. Sukcesywnie staramy się modernizować sieć dróg przebiegających przez naszą 

gminę. W przyszłym roku zmodernizowana zostanie droga gminna Mienia - Pełczanka. 

Wartość projektu to prawie 1,6 mln zł, a planowane 70% rządowe dofinansowanie to 1,16 

mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przed nami rok, w którym będziemy świętowali 30-lecie odrodzonego samorządu. 

Reforma samorządowa jest obiektywnie przez większość specjalistów oceniana jako najlepsza z reform przeprowadzonych po roku 

1989. 

Będzie to już 10 rok, w którym dzięki Państwa głosom będę mógł służyć naszej małej ojczyźnie jako Wójt Gminy Cegłów. 

Zapowiada się, że będzie to jednak najtrudniejszy okres w jakim przyjdzie mi zarządzać naszym samorządem. Wszystkie gminy 

borykają się z obniżeniem wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Również nasz samorząd dotknęły podobne 

problemy. Szacujemy, że poprzez rządowe zmiany fiskalne nasze potencjalne dochody stopniały o ok. 1 mln zł. 

Mimo wcześniej przeprowadzonej reformy oświaty, przekazywana przez rząd subwencja stanowi coraz mniejszy udział w wydatkach 

na gminne szkolnictwo. W 2015 roku subwencja wynosiła 4,3 mln zł, wydatki 5,9 mln zł, natomiast subwencja planowana na rok 2020 

co prawda wzrosła do  4,8 mln zł, jednak planowane wydatki bieżące wynoszą już ponad 8,4 mln zł. Budżet gminy jest coraz bardziej 

nadwyrężany zadaniami, które wcześniej mogły liczyć na większe rządowe wsparcie.

Kolejny problem, z którym musimy wspólnie się zmierzyć to wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Cena odpadów rośnie z następujących powodów:

* Wprowadzono regulacje ustawową, która zobowiązuje samorządy do przeprowadzenie co najmniej dwóch zbiórek odpadów 

bytowych miesięcznie w okresie od kwietnia do października. 

* Wzrost cen energii dla przedsiębiorców o 68%

* Wzrost płacy minimalnej o 21,6%

* Wzrost opłat środowiskowych o 1000%

* Dodatkowe wymogi nałożone na instalacje przetwarzania odpadów

* Zwiększona konsumpcja 

W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów  na 2020 r. wpłynęły trzy oferty, z czego 

najkorzystniejsza opiewała na kwotę ponad 1,6 mln brutto, w efekcie ze względu na brak możliwości finansowych postępowanie 

zostało unieważnione. W wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszej oferty wniosła ponad 1,4 mln zł. 

Przypomnę, że koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w roku bieżącym wy  690 tys. zł. Aktualnie pracujemy nad 

rozwiązaniem w ramach, którego będziemy mogli wdrożyć wprowadzenie zbiórki odpadów we własnym zakresie, natomiast przetarg 

zorganizowany byłby jedynie na zagospodarowanie nieczystości. Wprowadzenie tego rozwiązania wymaga jednak czasu oraz 

stosownych pozwoleń. Gmina Cegłów pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów, jednak realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na lata 2020-2021 i wymaga uruchomienia środków 

własnych gminy w kwocie prawie 1 mln zł, a o te coraz trudniej.

Drodzy Mieszkańcy, mimo tych trudności deklaruję, że jako samorząd podejmiemy wszystkie możliwe działania w celu utrzymania 

dynamiki rozwoju naszej Gminy, która coraz częściej postrzegana jest jako jeden z liderów na wschodnim Mazowszu.

Na ten świąteczny czas życzę Państwu zdrowia, szczęścia, magicznych chwil spędzonych z najbliższymi, oddechu od codzienności 

oraz wszelkiej pomyślności. Niech nadchodzący Nowy Rok 2020 przyniesie Wam same sukcesy, zarówno w życiu zawodowym, jak 

i prywatnym.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Marci� Uchma�

Wój� Gmin� Cegłów

„Ab� Święt� Bożeg� Naro�zeni� był� Bliskością 
� Spokoje�, � Now� Ro� – Dobry� Czase�”. 

(K. I. Gał�yńsk�)

Z� ��ereg� serc� w te� piękn� �a�, gd� 
gwi�dk� świec� dl� w�ystkic� na�, ży�ym� 

miłośc�, b� tr�� � złośc�, � w Nowy� 2020 Rok� 
ma�eń spełnieni� � pomyślnośc�.

Marci� Uchma�
Wój� Gmin� Cegłów

Rad�ław Chmielewsk�
P�ewodni�ąc� Rad� Gmin�
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Przedsiębiorco!
Pamiętaj o wpisie do Rejestru BDO!

C z y m  j e s t  B A Z A  D A N Y C H 

ODPADOWYCH?

BDO to Rejestr podmiotów wprowadzaj-

ących produkty, produkty w opakowania-

ch i gospodarujących odpadami. BDO 

pozwala na gromadzenie i zarządzanie 

informacjami, które dotyczą gospodarki 

odpadami i ma zapewnić elektroniczną 

realizację obowiązków rejestrowych, 

ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

KOGO DOTYCZY BDO? 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO 

dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 wytwarzają odpady oraz prowadzą 

ewidencję tych odpadów, 

 wprowadzają na terytorium  kraju 

produkty w opakowaniach, opony, 

oleje smarowe, pojazdy, baterie lub 

akumulatory, sprzęt elektryczny 

i elektroniczny

 produkują lub importują opakowania 

albo kupują je w ramach transakcji 

wewnątrzwspólnotowych (od firm 

unijnych).  W przypadku sklepów lub 

hurtowni i udostępniających klientom 

torebek foliowych podlegających opła-

cie recyklingowej, Przedsiębiorcy, któr-

zy obecnie prowadzą sklepy lub hur-

townie i oferują torby na zakupy z two-

rzywa sztucznego, objęte opłatą recykli-

ngową, muszą złożyć wniosek o wpis do 

Rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r. 

EWIDENCJA ODPADÓW
Przedsiębiorcy,  którzy rozpoczną 
działalność handlową po 31 grudnia 2019 
r. lub zaczną oferować torby z tworzywa 
sztucznego po tej dacie, muszą złożyć 
wniosek o wpis do Rejestru BDO przed 
rozpoczęciem tej działalności. W tym 
przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu 
można oferować klientom torby z 
tworzywa sztucznego podlegające opłacie 
recyklingowej.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które 
w y t w o r z ą  o d p a d y  i  n i e  b ę d ą 
zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie 
będą mogły przekazać tych odpadów np. 
odbierającemu. Nie będą miały również 

możliwości wystawienia elektronicznej 
karty przekazania odpadów, a papierowa 
karta, która funkcjonuje obecnie nie 
będzie już dostępna.

KARY PIENIĘŻNE 
Za prowadzenie  dzia ła lności  ( t j . 
prowadzenie sklepu lub hurtowni, w 
którym oferowane są torby z tworzywa 
sztucznego) bez wymaganego wpisu do 
Rejestru BDO grozi ci administracyjna 
kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 
1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara 
aresztu albo grzywny.

Gdzie załatwić sprawę i szukać 
informacji? 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
tel. 22 59 79 200
Infolinia 22 37 50 500
www.mazovia.pl

 W środę 27 listopada br., odbyło się kolejne Posiedzenie 
Zarządu Metropolia Warszawa, w którym uczestniczył również 
Wójt Gminy Cegłów. Podczas obrad członkowie Zarządu zgodnie 
poparli powołanie Samorządowego Komitetu na rzecz upamięt-
nienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Samorządowcy dyskutowali 
także między innymi o rozwoju współpracy metropolitalnej, 
wydatkach Stowarzyszenia w mijającym 2019 r. oraz składkach 
członkowskich, w tym omówiony został wniosek Wójta Gminy 
Cegłów w sprawie określenia zasad w zakresie ewentualnych 
umorzeń zaległych składek. Wśród omawianych zagadnień znalazło 
się również podsumowanie działania firmy GDS, która koordynuje 
prace związane z obsługą administracyjną, wspiera działania organ-
izacyjne i komunikacyjne Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. 
Wiodącym tematem Posiedzenia były jednak zmiany w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz analiza wyników 
ankiety dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, przeprow-
adzonej na obszarze gmin członkowskich.
 W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2020 
roku, zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmin-
ach, która min. nakłada na samorządy nowe obowiązki w zakresie 
przetwarzania oraz odbioru odpadów od mieszkańców, Stowarzysz-
enie Metropolia Warszawa, zrzeszające gminy z terenu wojewó-
dztwa mazowieckiego, opublikowała stanowisko oraz apel do rządu 
w sprawie zmian ww. ustawy. Oficjalne publikacje (z 5.12.2019r.  
oraz 11.12.2019r.) publikujemy dla Państwa w formie niezmien-
ionej w Dodatku specjalnym dot. zmian gospodarki odpadami, 
załączonym tego wydania Cegiełki, zapraszamy do lektury.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia” to bardzo 
duży trzy letni projekt kanalizacyjny realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 -2020, które Gmina Cegłów w 
2019 roku kontynuuje. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w kwocie  4 464 501,85 zł kolejne 
miejscowości sukcesywnie zostają włączane w sieć 
kanalizacyjną. W 2019 roku zakończone zostały 
prace w miejscowości Rudnik, częściowo 
wykonano również prace w miejscowości 
Pełczanka, Mienia oraz Wiciejów. Całość projektu 
zakłada wybudowanie sieci kanalizacyjnej w w/w 
miejscowościach Gminy oraz wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych. 

Cegiełk�, str. 5

Kolejna inwestycja
 drogowa zakończona
G m i n a  C e g ł ó w  z a k o ń c z y ł a 
inwestycję drogową polegającą na 
przebudowie zniszczonego odcinka 
d r o g i  g m i n n e j  n r  2 2 0 111 W 
w miejscowości Mienia, na odcinku 
pomiędzy DPS „Jedlina” i stacją 
kolejową PKP Mienia. Konieczność 
przebudowy podyktowana była 
niskimi parametrami technicznymi 
i użytkowymi istniejącej drogi. Na 
ten cel Gmina Cegłów pozyskała 
dotację w kwocie 63 618 zł . 
w ramach poddziałania 19.2 pn. 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  r a m a c h  s t r a t e g i i  r o z w o j u 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Wykonawca inwestycji: TOMIRAF 
s.c. z Celestynowa 
Łączny koszt inwestycji: 122 563,25 
zł 

Wyjątkowe Mikołajki, czyli szkolne tradycje 

z uroczystym otwarciem
W Zespole Szkolnym w Cegłowie data 
6 grudnia to dzień wyjątkowy. Stało się 
już tradycją, iż rok rocznie w Mikoł-

ajki, wokół choinki spotykają się wszy-
scy uczniowie, nauczyciele i pracown-
icy szkoły, by zawiesić na niej własnor-
ęcznie wykonane bombki, po czym 
rozświetlić drzewko kolorowymi świ-
atełkami. Jest to symboliczne rozpocz-
ęcie radosnego czasu oczekiwania na 
święta Bożego Narodzenia, przygot-
owywane przez Samorząd Uczniowski 
wraz z opiekunami p. Zofią Wójcik i p. 
Edytą Leszczyńską.

W tym roku przybyli  Mikołaje 
i Śnieżynki, obdarowali starszych 
i młodszych uczestników wydarzenia 
słodyczami, a wokół rozbrzmiewały 
świąteczne piosenki. 

Jednak dla całej społeczności szkolnej, 
a jednocześnie dla wszystkich miesz-
kańców Gminy Cegłów, tegoroczne 
Mikołajki będą datą szczególnie wyją-
tkową. Dnia 6 grudnia 2019 r. odbyło 
się bowiem uroczyste otwarcie dwóch 
inwestycji – Kortu do tenisa ziemnego 
oraz pracowni  językowej w Zespole 
Szkolnym w Cegłowie. 

W uroczystości udział wzięli zaprosz-
eni goście, a wśród nich Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej - Maria Koc, 

Dyrektor Depart-
amentu Edukacji 
Publicznej i Sportu 
- Mirosław Krusie-
wicz, Wójt Gminy 
Cegłów – Marcin 
Uchman, przed-
stawiciele Rady 
Gminy  Cegłów 
i Urzędu Gminy, 
nauczyciele ZS 
w Cegłowie na 

czele z Dyrektor Emilią Kowalczyk – 
Rumak wraz z uczniami, a także Pro-
boszcz Parafii - Rzymskokatolickiej -
Dariusz Cempura oraz Kapłan Starok-
atolickiej Parafii Mariawitów - Grze-
gorz Dróżdż, którzy dokonali pośw-
ięcenia kortu.

Kort do tenisa ziemnego 

Kort do tenisa ziemnego, wchodzi 
w skład cegłowskiego kompleksu spor-
towego i znajduje się przy Zespole 
Szkolnym w Cegłowie. Obiekt ten 
powstał w ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa kortu tenisowego przy 
Zespole Szkolnym w Cegłowie” 
w okresie od września do listopada 

2019 roku. Projekt 
sfinansowany został 
ze środków własnych 
Gminy Cegłów oraz 
dotacji, pozyskanej 
z Urzędu Marszał-
kowskiego w War-
szawie w ramach pro-
gramu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 
2019” w wysokości 95 
250,00 zł .  Łączna 

wartość inwestycji wyniosła 234 930 zł

Nowoczesna pracowania językowa

W pracowni prowadzone będą zajęcia 
z wykorzystaniem wyposażenia wspo-
magającego koncentrację uczniów, 
które jednocześnie uatrakcyjniają 
naukę języków obcych oraz wspomag-
ają rozwój umiejętności językowych. 

„Utworzenie pracowni językowej 
w ZS w Cegłowie” to kolejny projekt, 
który został zrealizowany dzięki 
wsparciu ze środków Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowie-
ckiego Programu Dofinansowania 
Pracowni Internetowych. Całkowity 
koszt zadania wynosi 89 000 zł, 
z czego otrzymana dotacja to 47 000 zł, 
a udział własny Gminy Cegłów 
- 42 000 zł.

Pracownia językowa została wypos-
ażona w: 
24 komplety, najwyższej jakości, 
słuchawek z wbudowanymi mikro-
fonami,
nauczycielski komputer sterujący,
monitor interaktywny,
głośniki,
funkcjonalne meble

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
„Metropolia Warszawa”
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Przedsiębiorco!
Pamiętaj o wpisie do Rejestru BDO!

C z y m  j e s t  B A Z A  D A N Y C H 

ODPADOWYCH?

BDO to Rejestr podmiotów wprowadzaj-

ących produkty, produkty w opakowania-

ch i gospodarujących odpadami. BDO 

pozwala na gromadzenie i zarządzanie 

informacjami, które dotyczą gospodarki 

odpadami i ma zapewnić elektroniczną 

realizację obowiązków rejestrowych, 

ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

KOGO DOTYCZY BDO? 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO 

dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 wytwarzają odpady oraz prowadzą 

ewidencję tych odpadów, 

 wprowadzają na terytorium  kraju 

produkty w opakowaniach, opony, 

oleje smarowe, pojazdy, baterie lub 

akumulatory, sprzęt elektryczny 

i elektroniczny

 produkują lub importują opakowania 

albo kupują je w ramach transakcji 

wewnątrzwspólnotowych (od firm 

unijnych).  W przypadku sklepów lub 

hurtowni i udostępniających klientom 

torebek foliowych podlegających opła-

cie recyklingowej, Przedsiębiorcy, któr-

zy obecnie prowadzą sklepy lub hur-

townie i oferują torby na zakupy z two-

rzywa sztucznego, objęte opłatą recykli-

ngową, muszą złożyć wniosek o wpis do 

Rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r. 

EWIDENCJA ODPADÓW
Przedsiębiorcy,  którzy rozpoczną 
działalność handlową po 31 grudnia 2019 
r. lub zaczną oferować torby z tworzywa 
sztucznego po tej dacie, muszą złożyć 
wniosek o wpis do Rejestru BDO przed 
rozpoczęciem tej działalności. W tym 
przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu 
można oferować klientom torby z 
tworzywa sztucznego podlegające opłacie 
recyklingowej.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. firmy, które 
w y t w o r z ą  o d p a d y  i  n i e  b ę d ą 
zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie 
będą mogły przekazać tych odpadów np. 
odbierającemu. Nie będą miały również 

możliwości wystawienia elektronicznej 
karty przekazania odpadów, a papierowa 
karta, która funkcjonuje obecnie nie 
będzie już dostępna.

KARY PIENIĘŻNE 
Za prowadzenie  dzia ła lności  ( t j . 
prowadzenie sklepu lub hurtowni, w 
którym oferowane są torby z tworzywa 
sztucznego) bez wymaganego wpisu do 
Rejestru BDO grozi ci administracyjna 
kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 
1 mln zł oraz wymierzana przez sąd - kara 
aresztu albo grzywny.

Gdzie załatwić sprawę i szukać 
informacji? 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
tel. 22 59 79 200
Infolinia 22 37 50 500
www.mazovia.pl

 W środę 27 listopada br., odbyło się kolejne Posiedzenie 
Zarządu Metropolia Warszawa, w którym uczestniczył również 
Wójt Gminy Cegłów. Podczas obrad członkowie Zarządu zgodnie 
poparli powołanie Samorządowego Komitetu na rzecz upamięt-
nienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Samorządowcy dyskutowali 
także między innymi o rozwoju współpracy metropolitalnej, 
wydatkach Stowarzyszenia w mijającym 2019 r. oraz składkach 
członkowskich, w tym omówiony został wniosek Wójta Gminy 
Cegłów w sprawie określenia zasad w zakresie ewentualnych 
umorzeń zaległych składek. Wśród omawianych zagadnień znalazło 
się również podsumowanie działania firmy GDS, która koordynuje 
prace związane z obsługą administracyjną, wspiera działania organ-
izacyjne i komunikacyjne Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. 
Wiodącym tematem Posiedzenia były jednak zmiany w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz analiza wyników 
ankiety dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi, przeprow-
adzonej na obszarze gmin członkowskich.
 W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2020 
roku, zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmin-
ach, która min. nakłada na samorządy nowe obowiązki w zakresie 
przetwarzania oraz odbioru odpadów od mieszkańców, Stowarzysz-
enie Metropolia Warszawa, zrzeszające gminy z terenu wojewó-
dztwa mazowieckiego, opublikowała stanowisko oraz apel do rządu 
w sprawie zmian ww. ustawy. Oficjalne publikacje (z 5.12.2019r.  
oraz 11.12.2019r.) publikujemy dla Państwa w formie niezmien-
ionej w Dodatku specjalnym dot. zmian gospodarki odpadami, 
załączonym tego wydania Cegiełki, zapraszamy do lektury.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia” to bardzo 
duży trzy letni projekt kanalizacyjny realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 -2020, które Gmina Cegłów w 
2019 roku kontynuuje. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w kwocie  4 464 501,85 zł kolejne 
miejscowości sukcesywnie zostają włączane w sieć 
kanalizacyjną. W 2019 roku zakończone zostały 
prace w miejscowości Rudnik, częściowo 
wykonano również prace w miejscowości 
Pełczanka, Mienia oraz Wiciejów. Całość projektu 
zakłada wybudowanie sieci kanalizacyjnej w w/w 
miejscowościach Gminy oraz wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych. 
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Kolejna inwestycja
 drogowa zakończona
G m i n a  C e g ł ó w  z a k o ń c z y ł a 
inwestycję drogową polegającą na 
przebudowie zniszczonego odcinka 
d r o g i  g m i n n e j  n r  2 2 0 111 W 
w miejscowości Mienia, na odcinku 
pomiędzy DPS „Jedlina” i stacją 
kolejową PKP Mienia. Konieczność 
przebudowy podyktowana była 
niskimi parametrami technicznymi 
i użytkowymi istniejącej drogi. Na 
ten cel Gmina Cegłów pozyskała 
dotację w kwocie 63 618 zł . 
w ramach poddziałania 19.2 pn. 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  r a m a c h  s t r a t e g i i  r o z w o j u 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
Wykonawca inwestycji: TOMIRAF 
s.c. z Celestynowa 
Łączny koszt inwestycji: 122 563,25 
zł 

Wyjątkowe Mikołajki, czyli szkolne tradycje 

z uroczystym otwarciem
W Zespole Szkolnym w Cegłowie data 
6 grudnia to dzień wyjątkowy. Stało się 
już tradycją, iż rok rocznie w Mikoł-

ajki, wokół choinki spotykają się wszy-
scy uczniowie, nauczyciele i pracown-
icy szkoły, by zawiesić na niej własnor-
ęcznie wykonane bombki, po czym 
rozświetlić drzewko kolorowymi świ-
atełkami. Jest to symboliczne rozpocz-
ęcie radosnego czasu oczekiwania na 
święta Bożego Narodzenia, przygot-
owywane przez Samorząd Uczniowski 
wraz z opiekunami p. Zofią Wójcik i p. 
Edytą Leszczyńską.

W tym roku przybyli  Mikołaje 
i Śnieżynki, obdarowali starszych 
i młodszych uczestników wydarzenia 
słodyczami, a wokół rozbrzmiewały 
świąteczne piosenki. 

Jednak dla całej społeczności szkolnej, 
a jednocześnie dla wszystkich miesz-
kańców Gminy Cegłów, tegoroczne 
Mikołajki będą datą szczególnie wyją-
tkową. Dnia 6 grudnia 2019 r. odbyło 
się bowiem uroczyste otwarcie dwóch 
inwestycji – Kortu do tenisa ziemnego 
oraz pracowni  językowej w Zespole 
Szkolnym w Cegłowie. 

W uroczystości udział wzięli zaprosz-
eni goście, a wśród nich Senator Rzecz-
pospolitej Polskiej - Maria Koc, 

Dyrektor Depart-
amentu Edukacji 
Publicznej i Sportu 
- Mirosław Krusie-
wicz, Wójt Gminy 
Cegłów – Marcin 
Uchman, przed-
stawiciele Rady 
Gminy  Cegłów 
i Urzędu Gminy, 
nauczyciele ZS 
w Cegłowie na 

czele z Dyrektor Emilią Kowalczyk – 
Rumak wraz z uczniami, a także Pro-
boszcz Parafii - Rzymskokatolickiej -
Dariusz Cempura oraz Kapłan Starok-
atolickiej Parafii Mariawitów - Grze-
gorz Dróżdż, którzy dokonali pośw-
ięcenia kortu.

Kort do tenisa ziemnego 

Kort do tenisa ziemnego, wchodzi 
w skład cegłowskiego kompleksu spor-
towego i znajduje się przy Zespole 
Szkolnym w Cegłowie. Obiekt ten 
powstał w ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa kortu tenisowego przy 
Zespole Szkolnym w Cegłowie” 
w okresie od września do listopada 

2019 roku. Projekt 
sfinansowany został 
ze środków własnych 
Gminy Cegłów oraz 
dotacji, pozyskanej 
z Urzędu Marszał-
kowskiego w War-
szawie w ramach pro-
gramu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Spor-
towej MAZOWSZE 
2019” w wysokości 95 
250,00 zł .  Łączna 

wartość inwestycji wyniosła 234 930 zł

Nowoczesna pracowania językowa

W pracowni prowadzone będą zajęcia 
z wykorzystaniem wyposażenia wspo-
magającego koncentrację uczniów, 
które jednocześnie uatrakcyjniają 
naukę języków obcych oraz wspomag-
ają rozwój umiejętności językowych. 

„Utworzenie pracowni językowej 
w ZS w Cegłowie” to kolejny projekt, 
który został zrealizowany dzięki 
wsparciu ze środków Województwa 
Mazowieckiego w ramach Mazowie-
ckiego Programu Dofinansowania 
Pracowni Internetowych. Całkowity 
koszt zadania wynosi 89 000 zł, 
z czego otrzymana dotacja to 47 000 zł, 
a udział własny Gminy Cegłów 
- 42 000 zł.

Pracownia językowa została wypos-
ażona w: 
24 komplety, najwyższej jakości, 
słuchawek z wbudowanymi mikro-
fonami,
nauczycielski komputer sterujący,
monitor interaktywny,
głośniki,
funkcjonalne meble

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 
„Metropolia Warszawa”



Dotacje dla klubu 

sportowego Nowa Jutrzenka Cegłów

W 2019 r. klub sportowy Nowa 
Jutrzenka Cegłów z pomocą Urzędu 
Gminy Cegłów złożył wniosek  do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach programu „Klub 2019”. 
Zadanie pozytywnie przeszło ocenę 
formalną i merytoryczną, dzięki 

Otwarcie drogi 
powiatowej w Mieni

10 października  br. w Mieni odbyło 
się uroczyste otwarcie pierwszego 
etapu przebudowy  drogi powiatowej 
nr 2230W na odcinku Mińsk Mazow-
iecki – Cegłów – Mrozy. W urocz-
ystości uczestniczyli: Wójt Gminy 
Cegłów Marcin Uchman, Członek 
Zarządu Województwa Mazowiecki-
ego, Janina Ewa Orzełowska, Staros-
ta Miński Antoni Jan Tarczyński, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiat-
owych w Mińsku Mazowieckim 
Michał Serwinowski, Naczelnik 
Wydziału Architektury i Budown-
ictwa w Starostwie Powiatowym 
w Mińsku Mazowieckim Iwona War-
szawska – Lulko, Zastępca Wójta 
Gminy Cegłów Dariusz Uchman, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim mł. insp. 
Sławomir Rogowski, Prezes Gmin-
nego Zarządu OSP Przemysław Dęb-
owski, Proboszcz Starokatolickiej 
Parafii Mariawitów w Cegłowie Ks. 
Grzegorz Dróżdż, Ks. Marek Cho-
ciej, sołtys oraz radna sołectwa Mie-
nia Emilia Wąsowska, a także radni 
powiatowi Wojciech Juszczak oraz 
Henryk Księżopolski.
Pracę wykonane w ramach moderni-
zacji to przebudowa istniejącej 
nawierzchni jezdni, budowa poboczy, 
przebudowa, budowa i remont 
z j a z d ó w,  b u d o w a  i  r e m o n t 
c h o d n i k ó w,  b u d o w a  ś c i e ż k i 

rowerowej, miejsc postojowych, 
ciągu pieszo – rowerowego, przebud-
owa i remont systemu odwodnienia, 
rozbudowa i budowa przepustów.

Wykonawcą inwestycji była firma 
STRABAG Sp. z o.o z Pruszkowa.

Wykonanie tej największej inwes-
tycji drogowej powiatu poprzedniej 
kadencji, możliwe było do realizacji 
dzięki ponad 4 000 000 zł dofinanso-
wania ze środków z budżetu Samor-
ządu Województwa Mazowieckiego, 
100 000 zł  przekazała Gmina Cegłó-
w, resztę dołożył Powiat Miński. 
Całkowity koszt inwestycji to 6 024 
239,68 zł.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację uroczystości.

czemu cegłowski klub 
o t r z y m a ł  d o t a c j ę 
w  w y s o k o ś c i  1 0 
000,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego 
oraz pokrycie kosztów 
związanych z wynagrodzeniem 
trenera.

Ratowanie zabytku 
Młyn Wodny 
w Kiczkach

W 2019 roku Gmina Cegłów poczy-
niła starania mające na celu przy-
wrócenie utraconych wartości dzie-
dzictwa kulturowego zabytkowi – 
Młyn Wodny, który znajduje się 
w Kiczkach.
Gmina zrealizowała dwa projekty 
mające na celu pozyskanie dotacji na 
prace przy Młynie Wodnym.
1. Dzięki wsparciu Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zaby-
tków w formie dotacji w 2019 roku 
udało się opracować dokumentację 
techniczno- budowalną, która jest 
niezbędna w dalszych pracach 
odtworzeniowych obiektu. Kwota 
uzyskanej dotacji to 96 380,00 zł, co 
stanowi wsparcie w 100 %.
2. Jednocześnie również w 2019 roku 

został złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie 
w ramach naboru wniosków o udziel-
enie dotacji na 2019 roku na prace 
konserwatorskie przy zabytkach 
i w ramach tego naboru Gmina 
Cegłów uzyskała dotację w wysoko-
ści 80 000,00 zł na odrestaurowanie 
zabytkowego silnika napędowego 
młyna wodno- motorowego, który 
znajduje się w Kiczkach.
W/w starania są punktem wyjścia do 
przeprowadzania kolejnych prac, 
w miarę pojawiania się możliwości 
finansowych (dotacji), aby Młyn 
w Kiczkach mógł zostać odrestauro-
wany.
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Rozlicz PIT w Gminie Cegłów
Mieszkasz na terenie Gminy Cegłów 
i nie jesteś tu zameldowany, a chcesz 
żeby Twoje podatki zasiliły budżet 
naszej Gminy? Nic prostszego – wyp-
ełnij i dołącz do swojego PITa formul-
arz aktualizacyjny ZAP-3 lub złóż 
druk CEIDG-1 i  p łać  podatki 
w Gminie Cegłów! 
Przypominamy, że do celów podatko-
wych ważne jest miejsce ZAMIES-
ZKANI, nie zameldowania!

Każdy podatnik jest ważny, bo dzięki 
niemu Gmina Cegłów zyskuje jeszcze 
większe możliwości i może lepiej 
zadbać o komfort życia mieszkańców. 

D z i ę k i  w p ł y w o m 
z podatków w Twojej 
okolicy powstają drogi, 
chodniki, i place zabaw. 
Budowane są wodociągi, 
kanalizacja i oświetlenie. 
Wspierana jest oświata, 
opieka zdrowotna i kul-
tura.

Czy wiesz, że w 2020 
roku z każdych 100 zł 
odprowadzonego pod-
atku, do budżetu naszej 
Gminy wpłynie udział w wysokości 
38,16 zł. Dla porównania łączny 
wpływ z podatku dochodowego 

w 2018 roku wynosił 5.100.444,00 zł, 
a w 2019 roku 5.588.522,00 zł. 

Usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających 

azbest z terenu 
Gminy Cegłów

Zakończyło się drugie zadanie pn. 
„Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Cegłów”, które polegało na odbiorze, 
transporcie i przekazaniu do unieszk-
odliwienia wyrobów zawierających 
azbest. W zadaniu wzięło udział bli-
sko 30 gospodarstw domowych, 
z których na składowisko odpadów 
przekazano 68,48 Mg. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 20 708,35 zł, 
z czego kwota 18 000,00 zł stanowi 
dotację pochodzącą ze środków Woj-
ewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W ramach dwóch 
zadań zrealizowanych w 2019 roku 
z terenu Gminy Cegłów odebrano 
łącznie 175,68 Mg wyrobów zawi-
erających azbest. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Cegłów

Nieprzerwanie trwają prace związane 
ze zmianą miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego w miejs-
cowości Cegłów. 
W dniu 04 listopada 2019 r. odbyła się 
XVII sesja Rady Gminy Cegłów, pod-
czas której podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XII/72/19 Rady 
Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenn-
ego miejscowości Cegłów”. 
Konieczność podjęcia ww. uchwały 
wynikła z uzgodnienia w sprawie odst-
ąpienia od przeprowadzenia strategi-
cznej oceny oddziaływania na środ-
owisko dla zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Cegłów 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Mińs-
ku Mazowieckim i ma za zadanie 
doprecyzowanie zapisów okre-
ślających dopuszczalność realiz-
acji zamierzeń inwestycyjnych 
zabudowy szeregowej.

Obecnie projekt zmiany ,,mpzp” 
poddawany jest opiniowaniu 
przez Gminną Komisję Urbani-
styczno-Architektoniczną, po 
uzyskaniu opinii ww. Komisji, 
projekt mpzp zostanie przekazany 
do uzgodnienia właściwym 
organom zgodnie z art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarow-

aniu przestrzennym. Uchwalenie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego przewidywane 
jest na przełomie lutego i marca 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące trwaj-
ącej procedury zamieszczane są na 
bieżąco w  Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 
sołectw Gminy Cegłów i Urzędu Gmi-
ny.
Ze zgromadzoną dokumentacją można 
zapoznać się w Wydziale Infrastruktu-
ry i Zamówień Publicznych, pokój nr 5 
w Urzędzie Gminy Cegłów, w godzin-
ach urzędowania.



Dotacje dla klubu 

sportowego Nowa Jutrzenka Cegłów

W 2019 r. klub sportowy Nowa 
Jutrzenka Cegłów z pomocą Urzędu 
Gminy Cegłów złożył wniosek  do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach programu „Klub 2019”. 
Zadanie pozytywnie przeszło ocenę 
formalną i merytoryczną, dzięki 

Otwarcie drogi 
powiatowej w Mieni

10 października  br. w Mieni odbyło 
się uroczyste otwarcie pierwszego 
etapu przebudowy  drogi powiatowej 
nr 2230W na odcinku Mińsk Mazow-
iecki – Cegłów – Mrozy. W urocz-
ystości uczestniczyli: Wójt Gminy 
Cegłów Marcin Uchman, Członek 
Zarządu Województwa Mazowiecki-
ego, Janina Ewa Orzełowska, Staros-
ta Miński Antoni Jan Tarczyński, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiat-
owych w Mińsku Mazowieckim 
Michał Serwinowski, Naczelnik 
Wydziału Architektury i Budown-
ictwa w Starostwie Powiatowym 
w Mińsku Mazowieckim Iwona War-
szawska – Lulko, Zastępca Wójta 
Gminy Cegłów Dariusz Uchman, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim mł. insp. 
Sławomir Rogowski, Prezes Gmin-
nego Zarządu OSP Przemysław Dęb-
owski, Proboszcz Starokatolickiej 
Parafii Mariawitów w Cegłowie Ks. 
Grzegorz Dróżdż, Ks. Marek Cho-
ciej, sołtys oraz radna sołectwa Mie-
nia Emilia Wąsowska, a także radni 
powiatowi Wojciech Juszczak oraz 
Henryk Księżopolski.
Pracę wykonane w ramach moderni-
zacji to przebudowa istniejącej 
nawierzchni jezdni, budowa poboczy, 
przebudowa, budowa i remont 
z j a z d ó w,  b u d o w a  i  r e m o n t 
c h o d n i k ó w,  b u d o w a  ś c i e ż k i 

rowerowej, miejsc postojowych, 
ciągu pieszo – rowerowego, przebud-
owa i remont systemu odwodnienia, 
rozbudowa i budowa przepustów.

Wykonawcą inwestycji była firma 
STRABAG Sp. z o.o z Pruszkowa.

Wykonanie tej największej inwes-
tycji drogowej powiatu poprzedniej 
kadencji, możliwe było do realizacji 
dzięki ponad 4 000 000 zł dofinanso-
wania ze środków z budżetu Samor-
ządu Województwa Mazowieckiego, 
100 000 zł  przekazała Gmina Cegłó-
w, resztę dołożył Powiat Miński. 
Całkowity koszt inwestycji to 6 024 
239,68 zł.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację uroczystości.

czemu cegłowski klub 
o t r z y m a ł  d o t a c j ę 
w  w y s o k o ś c i  1 0 
000,00 zł na zakup 
sprzętu sportowego 
oraz pokrycie kosztów 
związanych z wynagrodzeniem 
trenera.

Ratowanie zabytku 
Młyn Wodny 
w Kiczkach

W 2019 roku Gmina Cegłów poczy-
niła starania mające na celu przy-
wrócenie utraconych wartości dzie-
dzictwa kulturowego zabytkowi – 
Młyn Wodny, który znajduje się 
w Kiczkach.
Gmina zrealizowała dwa projekty 
mające na celu pozyskanie dotacji na 
prace przy Młynie Wodnym.
1. Dzięki wsparciu Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zaby-
tków w formie dotacji w 2019 roku 
udało się opracować dokumentację 
techniczno- budowalną, która jest 
niezbędna w dalszych pracach 
odtworzeniowych obiektu. Kwota 
uzyskanej dotacji to 96 380,00 zł, co 
stanowi wsparcie w 100 %.
2. Jednocześnie również w 2019 roku 

został złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie 
w ramach naboru wniosków o udziel-
enie dotacji na 2019 roku na prace 
konserwatorskie przy zabytkach 
i w ramach tego naboru Gmina 
Cegłów uzyskała dotację w wysoko-
ści 80 000,00 zł na odrestaurowanie 
zabytkowego silnika napędowego 
młyna wodno- motorowego, który 
znajduje się w Kiczkach.
W/w starania są punktem wyjścia do 
przeprowadzania kolejnych prac, 
w miarę pojawiania się możliwości 
finansowych (dotacji), aby Młyn 
w Kiczkach mógł zostać odrestauro-
wany.
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Rozlicz PIT w Gminie Cegłów
Mieszkasz na terenie Gminy Cegłów 
i nie jesteś tu zameldowany, a chcesz 
żeby Twoje podatki zasiliły budżet 
naszej Gminy? Nic prostszego – wyp-
ełnij i dołącz do swojego PITa formul-
arz aktualizacyjny ZAP-3 lub złóż 
druk CEIDG-1 i  p łać  podatki 
w Gminie Cegłów! 
Przypominamy, że do celów podatko-
wych ważne jest miejsce ZAMIES-
ZKANI, nie zameldowania!

Każdy podatnik jest ważny, bo dzięki 
niemu Gmina Cegłów zyskuje jeszcze 
większe możliwości i może lepiej 
zadbać o komfort życia mieszkańców. 

D z i ę k i  w p ł y w o m 
z podatków w Twojej 
okolicy powstają drogi, 
chodniki, i place zabaw. 
Budowane są wodociągi, 
kanalizacja i oświetlenie. 
Wspierana jest oświata, 
opieka zdrowotna i kul-
tura.

Czy wiesz, że w 2020 
roku z każdych 100 zł 
odprowadzonego pod-
atku, do budżetu naszej 
Gminy wpłynie udział w wysokości 
38,16 zł. Dla porównania łączny 
wpływ z podatku dochodowego 

w 2018 roku wynosił 5.100.444,00 zł, 
a w 2019 roku 5.588.522,00 zł. 

Usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających 

azbest z terenu 
Gminy Cegłów

Zakończyło się drugie zadanie pn. 
„Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Cegłów”, które polegało na odbiorze, 
transporcie i przekazaniu do unieszk-
odliwienia wyrobów zawierających 
azbest. W zadaniu wzięło udział bli-
sko 30 gospodarstw domowych, 
z których na składowisko odpadów 
przekazano 68,48 Mg. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 20 708,35 zł, 
z czego kwota 18 000,00 zł stanowi 
dotację pochodzącą ze środków Woj-
ewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W ramach dwóch 
zadań zrealizowanych w 2019 roku 
z terenu Gminy Cegłów odebrano 
łącznie 175,68 Mg wyrobów zawi-
erających azbest. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Cegłów

Nieprzerwanie trwają prace związane 
ze zmianą miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego w miejs-
cowości Cegłów. 
W dniu 04 listopada 2019 r. odbyła się 
XVII sesja Rady Gminy Cegłów, pod-
czas której podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XII/72/19 Rady 
Gminy Cegłów z dnia 20 maja 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenn-
ego miejscowości Cegłów”. 
Konieczność podjęcia ww. uchwały 
wynikła z uzgodnienia w sprawie odst-
ąpienia od przeprowadzenia strategi-
cznej oceny oddziaływania na środ-
owisko dla zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Cegłów 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Mińs-
ku Mazowieckim i ma za zadanie 
doprecyzowanie zapisów okre-
ślających dopuszczalność realiz-
acji zamierzeń inwestycyjnych 
zabudowy szeregowej.

Obecnie projekt zmiany ,,mpzp” 
poddawany jest opiniowaniu 
przez Gminną Komisję Urbani-
styczno-Architektoniczną, po 
uzyskaniu opinii ww. Komisji, 
projekt mpzp zostanie przekazany 
do uzgodnienia właściwym 
organom zgodnie z art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarow-

aniu przestrzennym. Uchwalenie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego przewidywane 
jest na przełomie lutego i marca 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące trwaj-
ącej procedury zamieszczane są na 
bieżąco w  Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń 
sołectw Gminy Cegłów i Urzędu Gmi-
ny.
Ze zgromadzoną dokumentacją można 
zapoznać się w Wydziale Infrastruktu-
ry i Zamówień Publicznych, pokój nr 5 
w Urzędzie Gminy Cegłów, w godzin-
ach urzędowania.
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W dniu 18 listopada br. w miejscowoś-
ci Podciernie znaleziono 4 bezdomne 
szczenięta (pieski), kundelki.

Pieski są bardzo wystraszone i zagubi-
one. Wszystkich, którzy mają wiedzę 
na temat miejsca ich zamieszkania lub 
są chętni adopcją prosimy o kontakt 
pod nr tel. 25 759-59-32.

Ranking Wspólnoty
Miło jest nam poinformować, że 
Gmina Cegłów zajęła 3 miejsce 
w powiecie mińskim, 39 miejsce 
w województwie mazowieckim oraz 
276 miejsce z 1451 gmin wiejskich 
z całej Polski, w rankingu wydatków 
inwestycyjnych samorządów 2016-
2018. Średnie wydatki inwestycyjne 
n a  o s o b ę  w  G m i n i e  C e g ł ó w 
w latach 2016-2018 wyniosły 983,12 
zł.
Ranking został stworzony przez pismo 
Wspólnota, dwutygodnik o tematyce 
poświęconej samorządom.

Autorzy rankingu brali pod uwagę 
całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich trzech 
lat (w tym przypadku 2016–2018). 
Wskaźnik jest średnią wydatków 
inwestycyjnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

Dla porównania w latach 2014 – 2016  
Gmina Cegłów zajęła 433 miejsce, 
a w latach 2015-2018, 355 miejsce.

Pieski do adopcji

Zumba w Zielonej Gminie to wyda-

rzenie, które znalazło stałe miejsce 

w cegłowskim kalendarzu eventów 

sportowych. Za każdym razem przy-

bywa na tę imprezę ponad 120 miło-

śników ZUMBA Fitness z powiatu 

mińskiego, a także z Piaseczna, 

z Warszawy, a nawet ze Śląska. 

Wydarzenie jest organizowane przez 

Stowarzyszenie 3 Sektor oraz Joannę 

Pomarańską – instruktora Zumba 

Fitness. 
26 października w Hali sportowo-

widowiskowej w Cegłowie po raz 

kolejny mieliśmy okazję przekonać 

się jak Zumba łączy ludzi. Na scenie 

wystąpiła niezwykła grupa prezenter-

ów ZUMBA:  Krzysztof Nowak, 

Jacek Roszak oraz Adam Możdżar 

oraz si lne grono instruktorek: 

Marzena Tymińska, Angelika Ponińs-

ka, Marta Suwara i Kamila Niedzi-

ałek,  Marta Porębska i  Żanka 

Zychowicz, Natalia Wieczorek, Mag-

dalena Rarak oraz sama współorga-

nizatorka Joanna Pomarańska. 
Jak na każdym wydarzeniu Zumba 

w Zielonej Gminie nie zabrakło na-

gród dla roztańczonych, oraz pamiąt-

kowego zdjęcia. Kolorowe stroje ucz-

estników oddały idealnie nastrój tego 

niecodziennego wydarzenia.
Co sprawia, że tak wiele osób bierze 

udział w takiej imprezie sportowej 

w tak małej miejscowości? 
Po pierwsze klimat miejsca – mała 

miejscowość oddalona od zgiełku, 

a przy tym otwarci ludzie na wspólne 

spędzanie czasu. Po drugie zróżni-

cowany program ZUMBA FITNESS. 

Połączenie porywającej latynoskiej 

muzyki, różnorodność rytmów, sty-

lów tanecznych, a jednocześnie pro-

ste, ale nie nudne choreografie por-

ywające do tańca. Na maratonie spo-

tyka się kilka pokoleń, a łączy ich 

pasja oraz radość z tańca i  aktywności 

fizycznej, która może zmęczyć, ale 

przede wszystkim daje pozytywną 

energię, oderwanie od codzienności, 

wyzwala uśmiech i radość życia. 

Jesienna zumba jest imprezą biletow-

aną z profesjonalną oprawą – scena, 

światła i nagłośnienie. Edycja letnia 

maratonu  to wydarzenie rodzinne 

o rgan izowane  na  ceg łowskim 

targowisku, które oferuje dla dorosły-

ch 3 godzinny maraton ZUMBA 

FIRNESS, a dla najmłodszych szereg 

atrakcji  takich jak: Zumba KIDS oraz 

animacje prowadzone przez sprawdz-

oną ekipę SUDAKI.PL. 
Projekt zawsze może liczyć na patron-

at Wójta Gminy Cegłów, a także na 

wsparcie lokalnych instytucji, firm 

czy prywatnych osób. 
Grupa inicjatorów, to osoby które 

mają doświadczenie w organizowaniu 

imprez kulturalno-edukacyjnych. 

3 Sektor realizował wieloletni projekt 

Szkoła Nocą, tworzył Strefę Chillout 

przy szkole w Cegłowie oraz organi-

zował bezpłatne szkolenie Godzina 

dla Życia – bezpieczeństwo na drodze. 

Zaś Joanna Pomarańska jest licenc-

jonowanym instruktorem Zumba, 

Zumba® Kids & Kids Jr.  .
Każdy kto chce doświadczyć tego, 

czym jest ZUMBA, zapraszamy na 

zajęcia ZUMBA FITNESS prowad-

zone przez Asię w hali sportowej w 

Cegłowie we wtorki o godz. 20.30 i w 

piątki o godz. 19.00 oraz ZUMBA 

KIDS w piątki o godz. 17.30. 

ZUMBA w Zielonej Gminie

D ł u g i e  j e s i e n n e  p o p o ł u d n i a 
i wieczory są świetnym dowodem na 
to, jak duże zapotrzebowanie na 
aktywność fizyczną mają mieszkańcy 
Gminy Cegłów. Dla wszystkich, 
którym znudziły się już szare popoł-
udnia w domowym zaciszu, świetnym 
rozwiązaniem są różnego rodzaju 
zajęcia sportowe, które przyciągają 
rzeszę zainteresowanych. 

Bogata oferta zajęć, których 
organizatorami są kluby sportowe 
J u t r z e n k a  C e g ł ó w  o r a z  U K S 
Jutrzenka Cegłów, a także Klub Kul-
turalne Zacisze i Zespół Szkolny w 
Cegłowie, skierowana jest do dzieci w 
różnym wieku, a wśród nich między 

innymi: piłka nożna, piłka ręczna, 
siatkówka, tenis stołowy, taniec now-
oczesny, zumba, balet czy karate.

Oferta sportowa skierowana 
jest również do „starszych”, a są to: 
seniorskie sekcje piłki nożnej 
i siatkówki KS Jutrzenki 
Cegłów, sekcja koszyk-
ówki i tenisa stołowego 
stowarzyszenia Lazarus, 
a także zajęcia jogi, gim-
nastyki i zumby dla dor-
osłych, które koordynuje 
Klub Kulturalne Zacisze.

Świetnym dop-
ełnieniem sportowej oferty jest zmo-
dernizowana siłownia, która daje 

bardzo dużo możliwo-
ści zarówno, miłośni-
kom podnoszenia cię-
żarów, jak i pięknej 
sylwetki.
 J e d n o c z e ś n i e 
informujemy że przez 
cały rok w Hali Spor-
towo – Widowiskowej 
organizowane są bezp-
łatne zajęcia sportowe 
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Puchar Polski Dzieci w Fitness
19 października br. na Hali Sportowo-
Widowiskowej w Cegłowie odbyły 
się pierwsze w historii zawody 
Pucharu Polski Dzieci w Fitness. 
W zmaganiach wzięło udział ponad 
70 zawodniczek i zawodników z całej 
Polski. Te prestiżowe zawody odbyły 
się w Cegłowie dzięki dobrej współ-
pracy z Panem Albertem Szczygiels-
kim Prezesem MKS Kwadrat i człon-
kiem Zarządu Polskiego Związku 
Kulsturystki. Gościem honorowym 
Pucharu Polski była Mistrzyni Świata 
w Kulturystyce Katarzyna Dudek. 

Relacja z zawodów w najbliższy wto-
rek o godz. 21.50 na TVP 3. Organiza-
torzy serdecznie dziękują za wsparcie 
w organizacji sponsorom, którymi 
są Marszałek Województwa Mazowi-
eckiego Adam Struzik Janina Ewa 
Orzełowska, Starosta Powiatu Mińsk-
iego Antoni Tarczyński, firma Majst-
erpol, ZM Mościbrody Krzysztof 
Borkowski, WODEX, PWiK Mińsk 
Maz., Sir Roger, SEWIM, Gim Filli-
nc, Sylwester Szymczuk, KiF Sport, 
Meditrans. 

Cegłów dla aktywnych

dla grup niezorganizowanych. 
Każdą osobę za in teresowaną 
aktywnym spędzeniem wolnego 
czasu, zapraszamy we wtorki 
w godzinach 20.30 - 22.00 i w piątki 
w godzinach 19.00 – 20.30. Boisko 
hali jest w tych godzinach podziel-
one na trzy sektory, na których gramy 
w tenisa stołowego, siatkówkę, 
koszykówkę i wiele innych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

EUROWEEK 2019
Uczniowie Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, już po raz trzeci, 
wzięli udział w warsztatach język-
owych EUROWEEK. Ten międz-
ynarodowy program, nie tylko 
integruje, pomaga również przeł-
amywać bariery - zarówno te 
językowe, a także kulturowe, a 
dzięki nauce otwartości i tolerancj-
i, jego uczestnicy stają się „obyw-
atelami świata”. 
Nasi uczniowie poprzez aktywnoś-
ci, które zostały zaplanowane  
przez wolontariuszy z różnych 
stron świata oraz konieczność 
komunikacji w języku angielskim, 
nie tylko rozwijali swoje umiejętn-
ości językowe, a także nawiązali 
nowe przyjaźnie z zagranicznymi 
wolontariuszami oraz rówieśni-
kami z innych polskich szkół. 
Podczas tegorocznych warsztatów 
językowych uczniowie zwiedzili 
Wrocław, gdzie mogli zobaczyć 
między innymi „Panoramę Racła-
wicką”, zaś głównym celem 
podróży była stolica Austrii – 
Wiedeń, w którym odwiedzili Bel-
weder Górny i Dolny wraz z ogr-
odami, Filharmonię, Kościół Św. 
Boromeusza, Ogrody Hofburga, 
Plac Marii Teresy, Ogród 1000-a 
róż, wiedeński Parlament i Ratusz 
oraz Katedrę Św. Szczepana.
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Autorzy rankingu brali pod uwagę 
całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich trzech 
lat (w tym przypadku 2016–2018). 
Wskaźnik jest średnią wydatków 
inwestycyjnych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

Dla porównania w latach 2014 – 2016  
Gmina Cegłów zajęła 433 miejsce, 
a w latach 2015-2018, 355 miejsce.

Pieski do adopcji

Zumba w Zielonej Gminie to wyda-

rzenie, które znalazło stałe miejsce 

w cegłowskim kalendarzu eventów 

sportowych. Za każdym razem przy-

bywa na tę imprezę ponad 120 miło-

śników ZUMBA Fitness z powiatu 

mińskiego, a także z Piaseczna, 

z Warszawy, a nawet ze Śląska. 

Wydarzenie jest organizowane przez 

Stowarzyszenie 3 Sektor oraz Joannę 

Pomarańską – instruktora Zumba 

Fitness. 
26 października w Hali sportowo-

widowiskowej w Cegłowie po raz 

kolejny mieliśmy okazję przekonać 

się jak Zumba łączy ludzi. Na scenie 

wystąpiła niezwykła grupa prezenter-

ów ZUMBA:  Krzysztof Nowak, 

Jacek Roszak oraz Adam Możdżar 

oraz si lne grono instruktorek: 

Marzena Tymińska, Angelika Ponińs-

ka, Marta Suwara i Kamila Niedzi-

ałek,  Marta Porębska i  Żanka 

Zychowicz, Natalia Wieczorek, Mag-

dalena Rarak oraz sama współorga-

nizatorka Joanna Pomarańska. 
Jak na każdym wydarzeniu Zumba 

w Zielonej Gminie nie zabrakło na-

gród dla roztańczonych, oraz pamiąt-

kowego zdjęcia. Kolorowe stroje ucz-

estników oddały idealnie nastrój tego 

niecodziennego wydarzenia.
Co sprawia, że tak wiele osób bierze 

udział w takiej imprezie sportowej 

w tak małej miejscowości? 
Po pierwsze klimat miejsca – mała 

miejscowość oddalona od zgiełku, 

a przy tym otwarci ludzie na wspólne 

spędzanie czasu. Po drugie zróżni-

cowany program ZUMBA FITNESS. 

Połączenie porywającej latynoskiej 

muzyki, różnorodność rytmów, sty-

lów tanecznych, a jednocześnie pro-

ste, ale nie nudne choreografie por-

ywające do tańca. Na maratonie spo-

tyka się kilka pokoleń, a łączy ich 

pasja oraz radość z tańca i  aktywności 

fizycznej, która może zmęczyć, ale 

przede wszystkim daje pozytywną 

energię, oderwanie od codzienności, 

wyzwala uśmiech i radość życia. 

Jesienna zumba jest imprezą biletow-

aną z profesjonalną oprawą – scena, 

światła i nagłośnienie. Edycja letnia 

maratonu  to wydarzenie rodzinne 

o rgan izowane  na  ceg łowskim 

targowisku, które oferuje dla dorosły-

ch 3 godzinny maraton ZUMBA 

FIRNESS, a dla najmłodszych szereg 

atrakcji  takich jak: Zumba KIDS oraz 

animacje prowadzone przez sprawdz-

oną ekipę SUDAKI.PL. 
Projekt zawsze może liczyć na patron-

at Wójta Gminy Cegłów, a także na 

wsparcie lokalnych instytucji, firm 

czy prywatnych osób. 
Grupa inicjatorów, to osoby które 

mają doświadczenie w organizowaniu 

imprez kulturalno-edukacyjnych. 

3 Sektor realizował wieloletni projekt 

Szkoła Nocą, tworzył Strefę Chillout 

przy szkole w Cegłowie oraz organi-

zował bezpłatne szkolenie Godzina 

dla Życia – bezpieczeństwo na drodze. 

Zaś Joanna Pomarańska jest licenc-

jonowanym instruktorem Zumba, 

Zumba® Kids & Kids Jr.  .
Każdy kto chce doświadczyć tego, 

czym jest ZUMBA, zapraszamy na 

zajęcia ZUMBA FITNESS prowad-

zone przez Asię w hali sportowej w 

Cegłowie we wtorki o godz. 20.30 i w 

piątki o godz. 19.00 oraz ZUMBA 

KIDS w piątki o godz. 17.30. 

ZUMBA w Zielonej Gminie

D ł u g i e  j e s i e n n e  p o p o ł u d n i a 
i wieczory są świetnym dowodem na 
to, jak duże zapotrzebowanie na 
aktywność fizyczną mają mieszkańcy 
Gminy Cegłów. Dla wszystkich, 
którym znudziły się już szare popoł-
udnia w domowym zaciszu, świetnym 
rozwiązaniem są różnego rodzaju 
zajęcia sportowe, które przyciągają 
rzeszę zainteresowanych. 

Bogata oferta zajęć, których 
organizatorami są kluby sportowe 
J u t r z e n k a  C e g ł ó w  o r a z  U K S 
Jutrzenka Cegłów, a także Klub Kul-
turalne Zacisze i Zespół Szkolny w 
Cegłowie, skierowana jest do dzieci w 
różnym wieku, a wśród nich między 

innymi: piłka nożna, piłka ręczna, 
siatkówka, tenis stołowy, taniec now-
oczesny, zumba, balet czy karate.

Oferta sportowa skierowana 
jest również do „starszych”, a są to: 
seniorskie sekcje piłki nożnej 
i siatkówki KS Jutrzenki 
Cegłów, sekcja koszyk-
ówki i tenisa stołowego 
stowarzyszenia Lazarus, 
a także zajęcia jogi, gim-
nastyki i zumby dla dor-
osłych, które koordynuje 
Klub Kulturalne Zacisze.

Świetnym dop-
ełnieniem sportowej oferty jest zmo-
dernizowana siłownia, która daje 

bardzo dużo możliwo-
ści zarówno, miłośni-
kom podnoszenia cię-
żarów, jak i pięknej 
sylwetki.
 J e d n o c z e ś n i e 
informujemy że przez 
cały rok w Hali Spor-
towo – Widowiskowej 
organizowane są bezp-
łatne zajęcia sportowe 
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Puchar Polski Dzieci w Fitness
19 października br. na Hali Sportowo-
Widowiskowej w Cegłowie odbyły 
się pierwsze w historii zawody 
Pucharu Polski Dzieci w Fitness. 
W zmaganiach wzięło udział ponad 
70 zawodniczek i zawodników z całej 
Polski. Te prestiżowe zawody odbyły 
się w Cegłowie dzięki dobrej współ-
pracy z Panem Albertem Szczygiels-
kim Prezesem MKS Kwadrat i człon-
kiem Zarządu Polskiego Związku 
Kulsturystki. Gościem honorowym 
Pucharu Polski była Mistrzyni Świata 
w Kulturystyce Katarzyna Dudek. 

Relacja z zawodów w najbliższy wto-
rek o godz. 21.50 na TVP 3. Organiza-
torzy serdecznie dziękują za wsparcie 
w organizacji sponsorom, którymi 
są Marszałek Województwa Mazowi-
eckiego Adam Struzik Janina Ewa 
Orzełowska, Starosta Powiatu Mińsk-
iego Antoni Tarczyński, firma Majst-
erpol, ZM Mościbrody Krzysztof 
Borkowski, WODEX, PWiK Mińsk 
Maz., Sir Roger, SEWIM, Gim Filli-
nc, Sylwester Szymczuk, KiF Sport, 
Meditrans. 

Cegłów dla aktywnych

dla grup niezorganizowanych. 
Każdą osobę za in teresowaną 
aktywnym spędzeniem wolnego 
czasu, zapraszamy we wtorki 
w godzinach 20.30 - 22.00 i w piątki 
w godzinach 19.00 – 20.30. Boisko 
hali jest w tych godzinach podziel-
one na trzy sektory, na których gramy 
w tenisa stołowego, siatkówkę, 
koszykówkę i wiele innych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

EUROWEEK 2019
Uczniowie Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, już po raz trzeci, 
wzięli udział w warsztatach język-
owych EUROWEEK. Ten międz-
ynarodowy program, nie tylko 
integruje, pomaga również przeł-
amywać bariery - zarówno te 
językowe, a także kulturowe, a 
dzięki nauce otwartości i tolerancj-
i, jego uczestnicy stają się „obyw-
atelami świata”. 
Nasi uczniowie poprzez aktywnoś-
ci, które zostały zaplanowane  
przez wolontariuszy z różnych 
stron świata oraz konieczność 
komunikacji w języku angielskim, 
nie tylko rozwijali swoje umiejętn-
ości językowe, a także nawiązali 
nowe przyjaźnie z zagranicznymi 
wolontariuszami oraz rówieśni-
kami z innych polskich szkół. 
Podczas tegorocznych warsztatów 
językowych uczniowie zwiedzili 
Wrocław, gdzie mogli zobaczyć 
między innymi „Panoramę Racła-
wicką”, zaś głównym celem 
podróży była stolica Austrii – 
Wiedeń, w którym odwiedzili Bel-
weder Górny i Dolny wraz z ogr-
odami, Filharmonię, Kościół Św. 
Boromeusza, Ogrody Hofburga, 
Plac Marii Teresy, Ogród 1000-a 
róż, wiedeński Parlament i Ratusz 
oraz Katedrę Św. Szczepana.
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Grand Prix Cegłowa
12 października i 30 listopada 2019 
roku w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Cegłowie odbyły się kolejne dwa 
turnieje tenisa stołowego, które 
wchodzą  w skład cyklu Grand Prix 
Cegłowa pod Honorowym Patrona-
tem Wójta Gminy Cegłów Marcina 
Uchmana. Cykl Grand Prix Cegłowa 
zaplanowany został na cztery spotkan-
ia turniejowe, w tym ostatnie o Puchar 
Wójta Gminy Cegłów. Inicjatywa 
została zorganizowana dzięki współ-
pracy nauczycieli  wychowania 
fizycznego z Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie oraz Stowarzyszenia 
Lazarus.

Minione dwa turnieje przyciągnęły 
wielu lokalnych zawodników - 
amatorów tenisa stołowego, a ich roz-
grywki zostały podzielone na 7 kat-
egorii:

- dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
- dziewczęta rocznik 2005-2008
- chłopcy rocznik 2009 i młodsi
- chłopcy rocznik 2005 – 2008
- open kobiet
- open mężczyzn
- open - gra podwójna

Kilka godzin sportowych zmagań 

wyłoniło zwycięzców i zdobywców 

kolejnych punktów klasyfikacji gen-

eralnej, których suma z czterech tur-

niejów pozwoli wyłonić zwycięzców 

całego cyklu Grand Prix. Gratulujemy 

zwycięzcom, zdobywcom punktów 

oraz wszystkim pozostałym uczestn-

ikom turnieju. 

Kolejne spotkania z serii Grand 

Prix Cegłowa odbędą się 25 stycznia 

i 14 marca 2020, na które już dziś 

serdecznie zapraszamy.

Dwugłosem o księdzu Twardowskim
Za zielonymi drzwiami – 

to tytuł spektaklu, który we wtore-
k, 29 października, odbył się 
w Kulturotece. Jego bohaterem 
był zmarły przed trzynastoma laty, 
najsłynniejszy chyba kapłan-
poeta, ksiądz Jan Twardowski.  

Teresa Lipowska 
i Grzegorz Gierak, wykon-
awcy a zarazem twórcy 
spektaklu, w bardzo osobisty 
sposób przybliżyli zebranym 
postać i twórczość „księdza 
Jana od biedronki”.

Dość osobliwa i cie-
kawa była już sama „kons-
trukcja” spektaklu i podział 
„na rolę” wykonawców. Grze-
gorz Gierak zajął się częścią 
poetycką, tj. recytacją wier-
szy, zaś Teresa Lipowska, pry-
watnie zaprzyjaźniona z księdze-
m, swą kolokwialną sentyme-
ntalną prozą, przybliżała zebran-
ym jego zacną postać. 

Ksiądz Twardowski był 
nie tylko poetą,  lecz także 
nauczycielem i kaznodzieją, który 
nigdy nie zanudzał wiernych zbyt 
długimi homiliami; z reguły 
trwały one koło kilkunastu minut. 
R ó w n i e ż ,  j a k o  n a u c z y c i e l 
w szkołach dla upośledzonych 
dzieci, przez lata uczył swych 
wychowanków o Bogu i przyrod-
zie,  jako o czymś zupełnie 
normalnym, codziennym. Nie 
było w tym żadnej podniosłości, 
żadnej metafizyki: „Tu Pan Bóg 
jest na serio pewny i prawdziwy, / 
bo tutaj wiedzą, kiedy kury 
karmić” – mówi w swym wierszu 
Na wsi. A za najlepszy symbol 

miłości ksiądz Jan wcale nie 
uważa krzykliwej, kapryśnej róży, 
ale... trawę. Dlaczego? „Bo ona 
deptana niziutka / bez żadnych 
owoców, bez kłosa” a jednak zaw-
sze powstaje; jest nieśmiertelna, 
jak dusza ludzka.

Inną wielką zaletą księdza 
była życzliwość dla ludzi, nie-
zależnie od ich wyznania, czy pog-
lądów. Uważał, że nie ma osób 
niewierzących: „A wierzysz w mił-

ość?” – spytał raz uprzed-
zonego do wiary człowieka, 
który ze względu na narzec-
zoną  p rzyszed ł  p ros ić 
o udzieleniu ślubu. A gdy ten 
potwierdził, ksiądz odparł 
krótko: „Bóg jest miłością”. 
A potem dał im ślub. Dziś 
takie sytuacje są może 
normą, ale wtedy, w końcu 
lat sześćdziesiątych, nie było 
to podejście standardowe. 

I tylko szkoda, że – 
jak podkreśliła artystka – ten 
kochany przez wszystkich człowi-
ek, piewca prawdy i prostoty, 
wbrew swej woli, spoczął w katak-
umbach Świątyni Opatrzności 
Bożej, zamiast w rodzinnym gro-
bie na Powązkach. Ale cóż, jak 
mówi św. Augustyn, „Roma 
locuta, causa finita”. A szkoda...

Miłym akcentem wie-
ńczącym wtorkowe spotkanie był 
także okolicznościowy wiersz Dla 
księdza Twardowskiego pióra 
p. Jadwigi Wąsowskiej, zaprez-
entowany przez autorkę. 

                                                                                                                                  
red. Jedynak
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Poeci Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” 
w Kulturotece

We wtorek, 26 listopada, GBP – Kul-
turoteka już po raz drugi gościła Bar-
barę Maksymiuk i Krzysztofa Tomas-
zewskiego – dwoje poetów i anima-
torów kultury, związanych z Siedl-
ecką Grupą Literacką „Witraż”.

 Wieczór  miał  charakter 
mówiono-śpiewanego koncertu, bo 
artyści, gdy tylko nieco spóźnieni – 
zjawili się w bibliotece, natychmiast 
podzielili się rolami. W ręku Krzysz-
tofa Tomaszewskiego pojawiła się 
gitara, a jego interlokutorka z mikrof-
onem i egzemplarzem ich wspólnego 
tomu wierszy w (nie)samotności, 
zasiadła w „gościnnym” fotelu.
 Potem wiersze pani Barbary 
sypały się już jak z rękawa, za każdym 
razem – poprzedzane stosownym 
wstępem, zaś muzyczną oprawę wie-
czoru stanowiły ballady B. Okudżawy 
w wykonaniu pana Krzysztofa. 

Poezja Barbary Maksymiuk 
ma charakter osobisty, z ostro zarys-

owanym lirycznym Ja. To takie „obr-
azki” codzienności, która pragnie być 
świętem, i jest w niej wszystko, co 
mieści się w konwencji tzw. „babs-
kiej” liryki: miłość, tęsknota, sukienka 
w maki, złote liście i krople rosy. 

Jednakże warsztat poetycki, 
którym dysponuje artystka, 
zaskakuje. Jest to porządnie 
„zrobiona” poezja, która wycho-
dząc od dość typowych motywów, 
poprzez mądre dozowanie słowa 
i „elastyczną” wyobraźnię 
autorki ,  wybi ja  s ię  na 
wysoki poziom twórczy (np. 
„Stoisz / zapomniałeś klucza 
/ a drzwi / nie słyszą twojego 
pukania”). Potwierdzają go 
zresztą liczne nagrody, zdo-
byte w konkursach i uznanie 

czytelników.
Jako animatorzy kultury, 

Barbara Maksymiuk i Krzysztof 
Tomaszewski od niemal  ćwierć 
wieku (w 2020 roku „Witraż” 
obchodzi swój „srebrny” jubile-
usz) są autorami nowatorskich spek-
takli i warsztatów literackich, kierow-
anych do osób w z każdym wieku. 
Oboje prowadzą także siedlecki klub 
Mansarda. 

W trakcie spotkania znalazło 
się i trochę miejsca dla lokalnej twó-
rczości. Rozpoczął ją dyrektor Kultur-
oteki p. Tadeusz Lempkowski, który 
w zastępstwie nieobecnego na spo-
tkaniu Piotra Dworzyńskiego odc-

zytał jego wiersz. Zaraz zaś po nim 
swoją „radosną” twórczością poc-
hwalił się Krzysztof „Kanalia” Zag-
ańczyk.                    

Spotkanie zakończyła miła 
niespodzianka ze strony naszych 
Gości z Siedlec, którzy rozdali zebran-
ym egzemplarze  swej  ks iążki 
w (nie)samotności, naturalnie z autog-
rafami.

                                                                                                                            
red. Jedynak  

Miło nam poinformować, że nasz 
mieszkaniec Krzysztof Zagańczyk 
zdobył pierwsze miejsce w kategorii – 
Poezja, w prestiżowym 42 Konkursie 
Literackim Limes, organizowanym 
przez Studencki Ośrodek Działań 
Kulturalnych w Siedlcach. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów twórczych i literackich!

                                                                                                           
Redakcja

Święto Pracowników Socjalnych
Już po raz ósmy pracownicy i działa-
cze pomocy społecznej z terenu 
powiatu mińskiego spotkali się, aby 
wspólnie świętować Dzień Pracown-
ika Socjalnego.
W uroczystości, która odbyła się 
w dniu 20 listopada 2019 r. w auli Zes-
połu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Mińsku Mazowieckim wzięli 
udział dyrektorzy, pracownicy i prze-
dstawiciele: Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, domów pomocy 
społecznej, prowadzonych przez 
powiat miński, miejskich i gminnych 
ośrodków pomocy społecznej , 
środowiskowych domów samo-

pomocy, domów dziecka, domu 
dziennego pobytu oraz warsztatów 
terapii zajęciowej. Uroczystego 
otwarcia uroczystości dokonał Staros-
ta Miński Antoni Jan Tarczyński. 
W spotkaniu wziął również udział 
Dyrektor Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej Aleksander Kor-
natowski, który w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika przekazał list gratul-
acyjny skierowany do uczestników 
wydarzenia.
Współorganizatorami święta były 
samorządy miast i gmin z terenu 
powiatu mińskiego. W obchodach 

wzięli udział wójtowie, burmis-
trzowie, kierownicy i pracownicy 
gminnych i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej. Gminę Cegłów 
reprezentowali pracownicy GOPS 
wraz z kierownikiem Katarzyną 
Korzeń oraz Wójtem Marcinem Uchm-
a n e m .  N i e  z a b r a k ł o  o k o l i c z-
nościowych podziękowań, nagród, 
wyróżnień oraz życzeń dla pracown-
ików. Cześć artystyczną swoim wyst-
ępem wzbogacili pensjonariusze DPS 
„Jedlina" w Mieni oraz Studio Tańca  
La Flaca.



Cegiełk�, str. 10

Grand Prix Cegłowa
12 października i 30 listopada 2019 
roku w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Cegłowie odbyły się kolejne dwa 
turnieje tenisa stołowego, które 
wchodzą  w skład cyklu Grand Prix 
Cegłowa pod Honorowym Patrona-
tem Wójta Gminy Cegłów Marcina 
Uchmana. Cykl Grand Prix Cegłowa 
zaplanowany został na cztery spotkan-
ia turniejowe, w tym ostatnie o Puchar 
Wójta Gminy Cegłów. Inicjatywa 
została zorganizowana dzięki współ-
pracy nauczycieli  wychowania 
fizycznego z Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie oraz Stowarzyszenia 
Lazarus.

Minione dwa turnieje przyciągnęły 
wielu lokalnych zawodników - 
amatorów tenisa stołowego, a ich roz-
grywki zostały podzielone na 7 kat-
egorii:

- dziewczęta rocznik 2009 i młodsze
- dziewczęta rocznik 2005-2008
- chłopcy rocznik 2009 i młodsi
- chłopcy rocznik 2005 – 2008
- open kobiet
- open mężczyzn
- open - gra podwójna

Kilka godzin sportowych zmagań 

wyłoniło zwycięzców i zdobywców 

kolejnych punktów klasyfikacji gen-

eralnej, których suma z czterech tur-

niejów pozwoli wyłonić zwycięzców 

całego cyklu Grand Prix. Gratulujemy 

zwycięzcom, zdobywcom punktów 

oraz wszystkim pozostałym uczestn-

ikom turnieju. 

Kolejne spotkania z serii Grand 

Prix Cegłowa odbędą się 25 stycznia 

i 14 marca 2020, na które już dziś 

serdecznie zapraszamy.

Dwugłosem o księdzu Twardowskim
Za zielonymi drzwiami – 

to tytuł spektaklu, który we wtore-
k, 29 października, odbył się 
w Kulturotece. Jego bohaterem 
był zmarły przed trzynastoma laty, 
najsłynniejszy chyba kapłan-
poeta, ksiądz Jan Twardowski.  

Teresa Lipowska 
i Grzegorz Gierak, wykon-
awcy a zarazem twórcy 
spektaklu, w bardzo osobisty 
sposób przybliżyli zebranym 
postać i twórczość „księdza 
Jana od biedronki”.

Dość osobliwa i cie-
kawa była już sama „kons-
trukcja” spektaklu i podział 
„na rolę” wykonawców. Grze-
gorz Gierak zajął się częścią 
poetycką, tj. recytacją wier-
szy, zaś Teresa Lipowska, pry-
watnie zaprzyjaźniona z księdze-
m, swą kolokwialną sentyme-
ntalną prozą, przybliżała zebran-
ym jego zacną postać. 

Ksiądz Twardowski był 
nie tylko poetą,  lecz także 
nauczycielem i kaznodzieją, który 
nigdy nie zanudzał wiernych zbyt 
długimi homiliami; z reguły 
trwały one koło kilkunastu minut. 
R ó w n i e ż ,  j a k o  n a u c z y c i e l 
w szkołach dla upośledzonych 
dzieci, przez lata uczył swych 
wychowanków o Bogu i przyrod-
zie,  jako o czymś zupełnie 
normalnym, codziennym. Nie 
było w tym żadnej podniosłości, 
żadnej metafizyki: „Tu Pan Bóg 
jest na serio pewny i prawdziwy, / 
bo tutaj wiedzą, kiedy kury 
karmić” – mówi w swym wierszu 
Na wsi. A za najlepszy symbol 

miłości ksiądz Jan wcale nie 
uważa krzykliwej, kapryśnej róży, 
ale... trawę. Dlaczego? „Bo ona 
deptana niziutka / bez żadnych 
owoców, bez kłosa” a jednak zaw-
sze powstaje; jest nieśmiertelna, 
jak dusza ludzka.

Inną wielką zaletą księdza 
była życzliwość dla ludzi, nie-
zależnie od ich wyznania, czy pog-
lądów. Uważał, że nie ma osób 
niewierzących: „A wierzysz w mił-

ość?” – spytał raz uprzed-
zonego do wiary człowieka, 
który ze względu na narzec-
zoną  p rzyszed ł  p ros ić 
o udzieleniu ślubu. A gdy ten 
potwierdził, ksiądz odparł 
krótko: „Bóg jest miłością”. 
A potem dał im ślub. Dziś 
takie sytuacje są może 
normą, ale wtedy, w końcu 
lat sześćdziesiątych, nie było 
to podejście standardowe. 

I tylko szkoda, że – 
jak podkreśliła artystka – ten 
kochany przez wszystkich człowi-
ek, piewca prawdy i prostoty, 
wbrew swej woli, spoczął w katak-
umbach Świątyni Opatrzności 
Bożej, zamiast w rodzinnym gro-
bie na Powązkach. Ale cóż, jak 
mówi św. Augustyn, „Roma 
locuta, causa finita”. A szkoda...

Miłym akcentem wie-
ńczącym wtorkowe spotkanie był 
także okolicznościowy wiersz Dla 
księdza Twardowskiego pióra 
p. Jadwigi Wąsowskiej, zaprez-
entowany przez autorkę. 

                                                                                                                                  
red. Jedynak
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Poeci Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” 
w Kulturotece

We wtorek, 26 listopada, GBP – Kul-
turoteka już po raz drugi gościła Bar-
barę Maksymiuk i Krzysztofa Tomas-
zewskiego – dwoje poetów i anima-
torów kultury, związanych z Siedl-
ecką Grupą Literacką „Witraż”.

 Wieczór  miał  charakter 
mówiono-śpiewanego koncertu, bo 
artyści, gdy tylko nieco spóźnieni – 
zjawili się w bibliotece, natychmiast 
podzielili się rolami. W ręku Krzysz-
tofa Tomaszewskiego pojawiła się 
gitara, a jego interlokutorka z mikrof-
onem i egzemplarzem ich wspólnego 
tomu wierszy w (nie)samotności, 
zasiadła w „gościnnym” fotelu.
 Potem wiersze pani Barbary 
sypały się już jak z rękawa, za każdym 
razem – poprzedzane stosownym 
wstępem, zaś muzyczną oprawę wie-
czoru stanowiły ballady B. Okudżawy 
w wykonaniu pana Krzysztofa. 

Poezja Barbary Maksymiuk 
ma charakter osobisty, z ostro zarys-

owanym lirycznym Ja. To takie „obr-
azki” codzienności, która pragnie być 
świętem, i jest w niej wszystko, co 
mieści się w konwencji tzw. „babs-
kiej” liryki: miłość, tęsknota, sukienka 
w maki, złote liście i krople rosy. 

Jednakże warsztat poetycki, 
którym dysponuje artystka, 
zaskakuje. Jest to porządnie 
„zrobiona” poezja, która wycho-
dząc od dość typowych motywów, 
poprzez mądre dozowanie słowa 
i „elastyczną” wyobraźnię 
autorki ,  wybi ja  s ię  na 
wysoki poziom twórczy (np. 
„Stoisz / zapomniałeś klucza 
/ a drzwi / nie słyszą twojego 
pukania”). Potwierdzają go 
zresztą liczne nagrody, zdo-
byte w konkursach i uznanie 

czytelników.
Jako animatorzy kultury, 

Barbara Maksymiuk i Krzysztof 
Tomaszewski od niemal  ćwierć 
wieku (w 2020 roku „Witraż” 
obchodzi swój „srebrny” jubile-
usz) są autorami nowatorskich spek-
takli i warsztatów literackich, kierow-
anych do osób w z każdym wieku. 
Oboje prowadzą także siedlecki klub 
Mansarda. 

W trakcie spotkania znalazło 
się i trochę miejsca dla lokalnej twó-
rczości. Rozpoczął ją dyrektor Kultur-
oteki p. Tadeusz Lempkowski, który 
w zastępstwie nieobecnego na spo-
tkaniu Piotra Dworzyńskiego odc-

zytał jego wiersz. Zaraz zaś po nim 
swoją „radosną” twórczością poc-
hwalił się Krzysztof „Kanalia” Zag-
ańczyk.                    

Spotkanie zakończyła miła 
niespodzianka ze strony naszych 
Gości z Siedlec, którzy rozdali zebran-
ym egzemplarze  swej  ks iążki 
w (nie)samotności, naturalnie z autog-
rafami.

                                                                                                                            
red. Jedynak  

Miło nam poinformować, że nasz 
mieszkaniec Krzysztof Zagańczyk 
zdobył pierwsze miejsce w kategorii – 
Poezja, w prestiżowym 42 Konkursie 
Literackim Limes, organizowanym 
przez Studencki Ośrodek Działań 
Kulturalnych w Siedlcach. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów twórczych i literackich!

                                                                                                           
Redakcja

Święto Pracowników Socjalnych
Już po raz ósmy pracownicy i działa-
cze pomocy społecznej z terenu 
powiatu mińskiego spotkali się, aby 
wspólnie świętować Dzień Pracown-
ika Socjalnego.
W uroczystości, która odbyła się 
w dniu 20 listopada 2019 r. w auli Zes-
połu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Mińsku Mazowieckim wzięli 
udział dyrektorzy, pracownicy i prze-
dstawiciele: Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, domów pomocy 
społecznej, prowadzonych przez 
powiat miński, miejskich i gminnych 
ośrodków pomocy społecznej , 
środowiskowych domów samo-

pomocy, domów dziecka, domu 
dziennego pobytu oraz warsztatów 
terapii zajęciowej. Uroczystego 
otwarcia uroczystości dokonał Staros-
ta Miński Antoni Jan Tarczyński. 
W spotkaniu wziął również udział 
Dyrektor Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej Aleksander Kor-
natowski, który w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika przekazał list gratul-
acyjny skierowany do uczestników 
wydarzenia.
Współorganizatorami święta były 
samorządy miast i gmin z terenu 
powiatu mińskiego. W obchodach 

wzięli udział wójtowie, burmis-
trzowie, kierownicy i pracownicy 
gminnych i miejskich ośrodków 
pomocy społecznej. Gminę Cegłów 
reprezentowali pracownicy GOPS 
wraz z kierownikiem Katarzyną 
Korzeń oraz Wójtem Marcinem Uchm-
a n e m .  N i e  z a b r a k ł o  o k o l i c z-
nościowych podziękowań, nagród, 
wyróżnień oraz życzeń dla pracown-
ików. Cześć artystyczną swoim wyst-
ępem wzbogacili pensjonariusze DPS 
„Jedlina" w Mieni oraz Studio Tańca  
La Flaca.



Cegiełk�, str. 12

Podsumowanie roku 2019 w
Uniwersytecie Drugiego i Trzeciego wieku

Cegłowscy Seniorzy nie zwalniają tempa. W ramach projektów Polityki 
Senioralnej „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększenia 
samodzielności i przeciwdziałaniu zagrożeniu marginalizacją społeczną” oraz 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Uniwersytet Drugiego i Trzeciego 
Wieku w Cegłowie organizował między innymi:

 I Uniwersytecką Senioradę SENIOR FIT 2019 – turniej sportowy, 
który rozegrano na terenie stadionu sportowego i w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Cegłowie;

 Warsztaty Wiedzy o lesie, podczas których Cegłowscy seniorzy 
odwiedzili Muzeum Lasu w Celestynowie;

 Akcję „Poczytaj mi Babciu i Dziadku”, w której słuchacze 
Uniwersytetu II i III Wieku byli uczestnikami szeregu spotkań 
z przedszkolakami z terenu gminy Cegłów;

 Gimnastykę na fali, czyli ćwiczenia ruchowe i rehabilitacyjne na 
basenie;

 Warsztaty terapii ruchowej - Taniec w kręgu i Gimnastyka 
rehabilitacyjna, których celem było podniesienie kondycji seniorów;

 Wycieczkę krajoznawczą po rezerwacie przyrody Jedlina, na którą 
składały się, min. marsze po ścieżką edukacyjną, marsz Nordic 
Walking i piknik na terenie Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”;

 Warsztaty, których celem była poprawa bezpieczeństwa osobistego 
seniorów, a także zwrócenie ich uwagi na niebezpieczeństwa 
czyhające w sieci czy w systemach bankowych wyłudzeń;

Ślubowanie i otwarcie kuchni
14 listopada br. w Zespole Szkolnym 
w Cegłowie odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania na uczniów 
dzieci z klas pierwszych oraz otwarcie 
zmodernizowanej oraz wyremonto-
wanej kuchni i jadalni szkolnej. 

W uroczystości uczestniczyli Pani 
Dorota Zuzia-Lipiec Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej w Mińsku Maz., 
W ó j t  G m i n y  C e g ł ó w  M a r c i n 
Uchman,  Zastępca Wójta Gminy 
Cegłów Dariusz Uchman, Pan 
Andrzej Rudzki kierownik budowy, 
Pani Monika Milewska-Urbanek 
Przewodnicząca Rady Rodziców, 
kapłan Grzegorz Dróżdż  Proboszcz 
Parafii Starokatolickiej Mariawitów 
św. Jana Chrzciciela w Cegłowie, 
radni z terenu Gminy Cegłów, a także 
dyrekcja oraz społeczność Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie.

Na początku spotkania jego uczestn-
icy mogli obejrzeć część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów klas 
pierwszych. Następnie pierwszokl-
asiści po złożeniu uroczystego 
ślubowania zostali pasowani na 
uczniów szkoły przez Panią Dyrektor 
Emilię Kowalczyk-Rumak. Nie 
zabrakło także drobnych upominków  
i dyplomów od Rady Rodziców, 
Samorządu Gminy Cegłów oraz 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Na 
zakończenie  p ierwszej  częśc i 
uroczystości dyrekcja Zespołu Szkol-
nego podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do realiz-
acji inwestycji.

Następnie pierwszoklasiści 
dokonali  uroczystego otwarcia 
zmodernizowanego zaplecza 
kuchennego. Całkowity koszt 
zadania wynosi  prawie 400 000 
zł w tym dotacja Wojewody 
Mazowieckiego w ramach wie-

loletniego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” – 80 000zł.

Prace wykonane w ramach moderni-
zacji oraz remontu kuchni i jadalni 
szkolnej to m.in. roboty budowlane, 
dostawa i montaż stolarki alumini-
owej wewnętrznej, wykonanie went-
ylacji, wykonanie wewnętrznej instal-
acji elektrycznej, wykonanie instal-
acji gazowej wewnętrznej dostawa 
i montaż urządzeń do kuchni.
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Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

 Jedną z często wykorzyst-
ywanych metod nauczania w naszym 
przedszkolu jest metoda projektów. 
Metoda, ta jest przede wszystkim 
odpowiedzią na naturalną, dziecięcą 
ciekawość świata. Podczas realizacji 
projektów edukacyjnych przedszkol-
aki stają się czujnymi poszukiwacza-
mi wiedzy i aktywnymi badaczami 
otaczającego świata. Każdy projekt 
i wszelkie działania w jego zakresie 
przynoszą małemu badaczowi radość 
samodzielnego działania i poznawani-
a. Realizacja projektów koncentruje 
się głównie wokół gromadzenia przez 
dzieci eksponatów, książek, wokół 
spotkań z ekspertami, zajęć badawc-
zych, wokół szukania odpowiedzi – 
we wszystkich możliwych miejscach 
– na pytania, które dzieci same sobie 
postawią na samym początku. 
Podejmowane działania pozwalają 
przedszkolakom poznać poszczególne 
zagadnienia wieloaspektowo.

 

 W listopadzie dzieci z nasze-
go przedszkola realizowały projekty 
pt. „Dbamy o zdrowie” i „Dinozaury”. 
Celem pierwszego było propagowanie 
zachowań prozdrowotnych tj.: zdro-
wego odżywiania, korzystania z ruchu 
na świeżym powietrzu, uprawiania 
sportu oraz dbałości o czystość i higie-
nę osobistą. O zasadach zdrowego 
stylu życia dzieci miały okazję poro-
zmawiać z ekspertem – pielęgniarką 
szkolną, panią Katarzyną Koszel. 
Spotkanie, to pozwoliło dzieciom 
poznać pracę pielęgniarki i przekonać 
s i ę ,  że  zd rowie  j e s t 
naszym największym 
skarbem i należy o nie 
dbać. W czasie realizowa-
nia zajęć dydaktycznych 
przedszkolaki dowiedzia-
ły się także, na czym 
polega praca lekarza 
i zapoznały się z podstaw-
owym sprzętem lekarsk-
im, który wykorzysty-
wały wcielając się w rolę 
„doktora” podczas zabaw 
w kąciku tematycznym. 
Dzieci aktywnie uczestn-
iczyły w zajęciach i chę-
tnie wcielały się w role lekarzy i pac-
jentów oraz wypowiadały się na temat 
własnych doświadczeń związanych 
z pediatrą i dentystą. Podsumowaniem 
i utrwaleniem wiadomości z całego 
tygodnia zajęć było doświadczenie 
ukazujące, jak szkodliwy wpływ na 
nasze zęby mają kwasy, cukier i sól, 
występujące w codziennym pożywie-
niu, i jak ważna przy tym jest właściwa 

higiena zębów. Eksperyme-
nt z jajkiem w occie (kwasi-
e) ukazał dzieciom zasadn-
ość stosowania pasty do 
zębów i systematycznego 
szczotkowania zębów.

 W czasie wielu zajęć 
i zabaw w ramach projektu 
edukacyjnego „Dinozaury” 
przedszkolaki poznały hi-
storię dinozaurów, praw-
dopodobne przyczyny ich 
wyginięcia, rodzaje oraz 
bardzo trudne nazwy, z któr-

ych wypowiedzeniem nie miały żadn-
ego problemu.

 Wspólnie, poprzez różne 
aktywności, poszukiwały odpowiedzi 
na pytania, które same postawiły, m.in-
.: „Kiedy żyły dinozaury? Gdzie mies-
zkały? Jak wyglądały? Co jadły? Jak 
się rodziły? Jak i kiedy wyginęły? Skąd 
wiemy, że istniały?” To tylko niektóre 
z pytań, które nurtowały małych odkr-
ywców. Podczas zajęć dzieci stały się 
na chwilę paleontologami wydobyw-
ającymi dinozaury z lodu, innego dnia 
sprawdzały jedną z hipotez wyginięcia 

dinozaurów, wykonując prawdziwy 
wulkan. Tematyka dinozaurów stała 
się też okazją do rozwijania kompet-
encji matematycznych - przeliczania, 
tworzenie zbiorów, porównywania. 
Zgłębieniu wiedzy posłużyła dzie-
ciom również profesjonalna prez-
entacja, z której dowiedziały się, jak 
mógł wyglądać świat sprzed 65 mili-
onów lat, co odtworzyły potem pod-
czas zajęć plastycznych, tworząc dużą 
makietę lasu jurajskiego, w którym 
zamieszkały dinozaury przyniesione z 
domowych zbiorów. Ogromne emocje 
wzbudziło wykonanie na podsum-
owanie projektu, ogromnego dinoza-
ura, który otrzymał nazwę Dino.

 Oba nasze, przedszkolne pro-
jekty służyły rozbudzeniu zainter-
esowań naszych przedszkolaków, 
a także nabyciu przez nich wiedzy 
i umiejętności, które zaprocentują 
w przyszłości.

Projekty w przedszkolu
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radni z terenu Gminy Cegłów, a także 
dyrekcja oraz społeczność Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie.

Na początku spotkania jego uczestn-
icy mogli obejrzeć część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów klas 
pierwszych. Następnie pierwszokl-
asiści po złożeniu uroczystego 
ślubowania zostali pasowani na 
uczniów szkoły przez Panią Dyrektor 
Emilię Kowalczyk-Rumak. Nie 
zabrakło także drobnych upominków  
i dyplomów od Rady Rodziców, 
Samorządu Gminy Cegłów oraz 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Na 
zakończenie  p ierwszej  częśc i 
uroczystości dyrekcja Zespołu Szkol-
nego podziękowała wszystkim, 
którzy przyczynili się do realiz-
acji inwestycji.

Następnie pierwszoklasiści 
dokonali  uroczystego otwarcia 
zmodernizowanego zaplecza 
kuchennego. Całkowity koszt 
zadania wynosi  prawie 400 000 
zł w tym dotacja Wojewody 
Mazowieckiego w ramach wie-

loletniego rządowego programu „Po-
siłek w szkole i w domu” – 80 000zł.

Prace wykonane w ramach moderni-
zacji oraz remontu kuchni i jadalni 
szkolnej to m.in. roboty budowlane, 
dostawa i montaż stolarki alumini-
owej wewnętrznej, wykonanie went-
ylacji, wykonanie wewnętrznej instal-
acji elektrycznej, wykonanie instal-
acji gazowej wewnętrznej dostawa 
i montaż urządzeń do kuchni.
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Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,

pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

 Jedną z często wykorzyst-
ywanych metod nauczania w naszym 
przedszkolu jest metoda projektów. 
Metoda, ta jest przede wszystkim 
odpowiedzią na naturalną, dziecięcą 
ciekawość świata. Podczas realizacji 
projektów edukacyjnych przedszkol-
aki stają się czujnymi poszukiwacza-
mi wiedzy i aktywnymi badaczami 
otaczającego świata. Każdy projekt 
i wszelkie działania w jego zakresie 
przynoszą małemu badaczowi radość 
samodzielnego działania i poznawani-
a. Realizacja projektów koncentruje 
się głównie wokół gromadzenia przez 
dzieci eksponatów, książek, wokół 
spotkań z ekspertami, zajęć badawc-
zych, wokół szukania odpowiedzi – 
we wszystkich możliwych miejscach 
– na pytania, które dzieci same sobie 
postawią na samym początku. 
Podejmowane działania pozwalają 
przedszkolakom poznać poszczególne 
zagadnienia wieloaspektowo.

 

 W listopadzie dzieci z nasze-
go przedszkola realizowały projekty 
pt. „Dbamy o zdrowie” i „Dinozaury”. 
Celem pierwszego było propagowanie 
zachowań prozdrowotnych tj.: zdro-
wego odżywiania, korzystania z ruchu 
na świeżym powietrzu, uprawiania 
sportu oraz dbałości o czystość i higie-
nę osobistą. O zasadach zdrowego 
stylu życia dzieci miały okazję poro-
zmawiać z ekspertem – pielęgniarką 
szkolną, panią Katarzyną Koszel. 
Spotkanie, to pozwoliło dzieciom 
poznać pracę pielęgniarki i przekonać 
s i ę ,  że  zd rowie  j e s t 
naszym największym 
skarbem i należy o nie 
dbać. W czasie realizowa-
nia zajęć dydaktycznych 
przedszkolaki dowiedzia-
ły się także, na czym 
polega praca lekarza 
i zapoznały się z podstaw-
owym sprzętem lekarsk-
im, który wykorzysty-
wały wcielając się w rolę 
„doktora” podczas zabaw 
w kąciku tematycznym. 
Dzieci aktywnie uczestn-
iczyły w zajęciach i chę-
tnie wcielały się w role lekarzy i pac-
jentów oraz wypowiadały się na temat 
własnych doświadczeń związanych 
z pediatrą i dentystą. Podsumowaniem 
i utrwaleniem wiadomości z całego 
tygodnia zajęć było doświadczenie 
ukazujące, jak szkodliwy wpływ na 
nasze zęby mają kwasy, cukier i sól, 
występujące w codziennym pożywie-
niu, i jak ważna przy tym jest właściwa 

higiena zębów. Eksperyme-
nt z jajkiem w occie (kwasi-
e) ukazał dzieciom zasadn-
ość stosowania pasty do 
zębów i systematycznego 
szczotkowania zębów.

 W czasie wielu zajęć 
i zabaw w ramach projektu 
edukacyjnego „Dinozaury” 
przedszkolaki poznały hi-
storię dinozaurów, praw-
dopodobne przyczyny ich 
wyginięcia, rodzaje oraz 
bardzo trudne nazwy, z któr-

ych wypowiedzeniem nie miały żadn-
ego problemu.

 Wspólnie, poprzez różne 
aktywności, poszukiwały odpowiedzi 
na pytania, które same postawiły, m.in-
.: „Kiedy żyły dinozaury? Gdzie mies-
zkały? Jak wyglądały? Co jadły? Jak 
się rodziły? Jak i kiedy wyginęły? Skąd 
wiemy, że istniały?” To tylko niektóre 
z pytań, które nurtowały małych odkr-
ywców. Podczas zajęć dzieci stały się 
na chwilę paleontologami wydobyw-
ającymi dinozaury z lodu, innego dnia 
sprawdzały jedną z hipotez wyginięcia 

dinozaurów, wykonując prawdziwy 
wulkan. Tematyka dinozaurów stała 
się też okazją do rozwijania kompet-
encji matematycznych - przeliczania, 
tworzenie zbiorów, porównywania. 
Zgłębieniu wiedzy posłużyła dzie-
ciom również profesjonalna prez-
entacja, z której dowiedziały się, jak 
mógł wyglądać świat sprzed 65 mili-
onów lat, co odtworzyły potem pod-
czas zajęć plastycznych, tworząc dużą 
makietę lasu jurajskiego, w którym 
zamieszkały dinozaury przyniesione z 
domowych zbiorów. Ogromne emocje 
wzbudziło wykonanie na podsum-
owanie projektu, ogromnego dinoza-
ura, który otrzymał nazwę Dino.

 Oba nasze, przedszkolne pro-
jekty służyły rozbudzeniu zainter-
esowań naszych przedszkolaków, 
a także nabyciu przez nich wiedzy 
i umiejętności, które zaprocentują 
w przyszłości.

Projekty w przedszkolu
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Mikołajki należą w przedszkolu 
do dni szczególnie ważnych, na 
które czeka się z wielką niecierpl-
iwością. W tym roku dzień wcześ-
niej, tj. 5 grudnia, Publiczne 
Przedszkole w Cegłowie odwi-

edził długo oczekiwany gość, 
którego dzieci zawsze witają 
z wielką radością i entuzjazmem. 
Miał tradycyjnie czerwony strój, 

długą białą, brodę i dźwigał na 
plecach bardzo ciężki worek, 
a w nim prezenty. To nie mógł być 
nikt inny, jak tylko Święty 
MIKOŁAJ, który przywiózł drob-
ny upominek dla każdego prze-

dszkolaka, a także jak co 
roku dla każdej grupy przed-
szkolnej mnóstwo zabawek, 
które od teraz będą umilać 
dzieciom codzienny pobyt 
w przedszkolu. Były to 
u w i e l b i a n e  p r z e z 
wszystkich, bez wyjąt-
ku klocki o różnym 
sposobie łączeni, gry 
edukacyjne, układanki, 
samochody, akcesoria 
do  kąc ików temat-
ycznych. We wszyst-

kich grupach spotkanie 
z wyczekiwanym gościem 
przebiegało w bardzo rados-

Finalizacja projektu ,,Ogród pełen marzeń” w Piasecznie

nej i przyjaznej atmosferze. Przed-
szkolaki śpiewały Mikołajowi 
piosenki, recytowały wierszyki, 
opowiadały ciekawe historie 
z codziennego życia przedszkol-
aka.  Każde dziecko mogło zrobić 
sobie z Mikołajem pamiątkowe 
zdjęcie. Na twarzach dzieci 
malowała się wielka radość 
i przejęcie. Święty Mikołaju bar-
dzo dziękujemy za odwiedziny 
i mamy nadzieję, że za za rok, jak 
zwykle znów się zobaczymy!

Z końcem listopada sfinalizowaliśmy 

projekt ,,Ogród pełen marzeń”, który 

był realizowany na terenie filii Zespo-

łu Szkolnego w Cegłowie z siedzibą 

w Piasecznie w ramach konkursu 

dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij 

swoje otoczenie”. Konkurs został 

zorganizowany przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne i miał na celu 

wyłonienie najlepszych projektów 

związanych z rozwojem lokalnej 

infrastruktury, aktywizacją życia 

społecznego i kulturalnego oraz 

finansowanie wsparcia w ich wdroże-

niu. Otrzymaliśmy grant 

w wysokości 20 tysięcy 

złotych, który przeznaczy-

liśmy głównie  na zakup 

urządzeń zainstalowanych 

na placu edukacyjno – 

rekreacyjno - sportowym.  

Pogoda pozwoliła dzie-

ciom jeszcze w tym roku 

skorzystać z ,,Tyrolki” - 

zjazdu linowego, sensor-

ycznych huśtawek, pod-

wieszanego mostka do 

ćwiczenia równowagi. 

Największą atrakcją okazał się jednak 

zjazd linowy, który jest pierwszym 

tego typu urządzeniem zainstalowan-

ym na terenie gminy.

Pozostałe wyposażenie placu zostało 

zorganizowane we własnym zakresie, 

przy wsparciu rodziców, pracownik-

ów i mieszkańców. W przygotowanie 

placu zaangażowali się również okol-

iczni przedsiębiorcy, którzy wsparli 

nas materiałami do urządzenia ścieżki 

sensorycznej. Dziękujemy panu 

Eugeniuszowi Pernachowi za prze-

kazane w darowiźnie obrzeża, kostkę 

brukową, płyty drewnopodobne, stan-

owiące wyposażenie ścieżki sensor-

ycznej.

 Mamy nadzieję, że tegor-

oczna zima okaże się łaskawa dla 

naszych dzieci i pozwoli im skorz-

ystać z górki saneczkowej, która 

zos t a ł a  u fo rmowana  również 

w ramach realizowanego projektu.

 Udział w konkursie dobro-

sąsiedzkim ,,WzMocnij swoje otocz-

enie” wpłynął pozytywnie na nasze 

środowisko. Pozwolił nie tylko na 

uporządkowanie terenu przyległego 

do budynku filii w Piasecznie, ale 

przede wszystkim stał się podstawą 

do powstania miejsca, które będzie 

służyło   okolicznym mieszkańcom, 

podnosząc jakość ich życia. Plac 

edukcyjno – rekreacyjno - sportowy 

stanowi bowiem doskonałe źródło 

ćwiczeń na świeżym powietrzu, 
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umożliwiających trening różnych 

partii mięśni, służy poprawie koord-

ynacji wzrokowo-ruchowej dzieci, 

rozwija poczucie równowagi oraz 

dostarcza dużo satysfakcji podczas 

jego użytkowania . Ponadto obiekt 

będzie służył lokalnej społeczności 

jako teren spotkań, centrum sportowo-

rekreacyjno-edukacyjne, zachęcające 

do kreatywnego spędzania czasu 

w kontakcie z przyrodą.

 Mamy nadzieję, że projekt 

zapoczątkuje zmiany na pozostałej 

części terenu filii w Pia-

secznie. Mieszkańcy oraz 

dzieci uczęszczające do 

szkoły i  przedszkola 

w  P i a s e c z n i e  m a r z ą 

o boisku. Być może, dzi-

ęki podobnym projektom, 

ich marzenia się spełnią, 

czego życzymy sobie w 

nadchodzącym Nowym  

Roku.

Wiele się dzieje.. w filii Piaseczno
Wiele się dzieje w filii Zespołu Szkol-

nego w Cegłowie, która ma swą siedz-

ibę w Piasecznie.  Zarówno ucznio-

wie, jak i przedszkolaki nie nudzą się, 

a ich pobyt w placówce wypełniony 

jest różnymi atrakcjami. 

 W październiku mieli przyje-

mność odwiedzić pocztę w Cegłowie. 

Dowiedzieli się, jak wygląda praca 

listonosza oraz co należy do obowi-

ązków pracownika poczty. Najwięks-

zą przyjemność sprawiło wysłanie 

samodzielnie wykonanych listów. Po 

edukacyjnej wizycie na poczcie wszy-

scy udali się do lokalnej pizzerii. Dzie-

ci miały okazję zrobić pizzę według 

własnego pomysłu, którą po upiecz-

eniu zajadały  się ze smakiem.

 W ostatnim czasie były  rów-

nież w kinie Muza w Mińsku Mazow-

ieckim na spektaklu teatralnym 

„W krainie Króla Lwa”. Przedstaw-

ienie dostarczyło wszystkim małym 

widzom wiele emocji. Po spektaklu, 

dz ięki   uprze jmości  Dyrekcj i 

i Nauczycieli z mińskiej Szkoły 

Muzycznej, mogli na żywo wysłuchać 

gry na skrzypcach i gitarze. Młodzież 

ze szkoły zaprezentowana swoje 

umiejętności  oraz przybliżyła dzie-

ciom budowę tych instrumentów.

 Placówka w Piasecznie chęt-

nie zaprasza do siebie  gości. 

W październiku przybyły Panie 

z Uniwersytetu III Wieku. Z wielką 

przyjemnością przeczytały przed-

szkolakom książkę, udzielając przy 

tym wszystkim dużo pozytywnej 

energii. 

 W ramach innowacji „Pozn-

ajemy zawody” zapraszano rodziców, 

aby mogli przybliżyć dzieciom swoją 

pracę. Przedszkolaki i uczniowie 

dowiedzieli się jak wygląda praca 

policjanta oraz żołnierza. Z wielką 

fascynacją oglądali rekwizyty niezbę-

dne do wykonywania tych zawodów.  

Uczniowie poznawali ponadto tajniki 

zawodu informatyka. Wielu z nich 

zainteresowało się tą tematyką. Może 

rosną nam mali programiści ?

W placówce w Piasecznie czas 

spędzany jest również na nauce 

poprzez zabawę, dlatego  dzieci 

wzięły udział w Europejskim Tygod-

niu  Kodow-

a n i a  p o d 

h a s ł e m 

„Kodowanie 

na dywanie”. 

N a b y w a ł y 

umiejętności 

l o g i c z n e g o 

myślenia oraz 

w s p ó ł p r a c y 

w  g r u p a c h .  

Okazuje się, 

że kodowanie 

to podstawa 

d o  o d k r y w-

ania nowych 

form zabawy, 

t a k ż e  d l a 

przedszkolaków. Zwykłe plastikowe 

kubeczki mogą dostarczyć okazji do 

wielu niezapomnianych wrażeń, jeśli 

są używane w niekonwencjonalny 

sposób.

 Nie sposób nie wspomnieć 

o obchodach  Święta Niepodległości. 

Tego dnia wspólnie o godzinie 11:11 

zosta ł  odśpiewany „  Mazurek 

Dąbrowskiego”. Dzieci uroczyście 

zawiesiły flagę na murach szkoły, 

a nauczyciele przygotowali im lekcje 

patriotyzmu.

 W ostatnim czasie było 

również dużo zabawy i wspólnego 

świętowania. W przedszkolu obchod-

zono Dzień Pluszowego Misia. Dla  

dzieci przygotowano  konkursy 

i zagadki. Na koniec szalonych zabaw 

czekała na nie jeszcze jedna niespod-

zianka -  pyszny tort urodzinowy 

Misia.

 6  g r u d n i a  n a j w i ę k s z ą  

atrakcją dla przedszkolaków  była 

wizyta Świętego Mikołaja . Tego dnia 

wszystkie dzieci były ubrane na 

czerwono, a na głowach miały czapki 

Mikołaja. Długo wyczekiwany gość 

Mikołajski w przedszkolu
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Mikołajki należą w przedszkolu 
do dni szczególnie ważnych, na 
które czeka się z wielką niecierpl-
iwością. W tym roku dzień wcześ-
niej, tj. 5 grudnia, Publiczne 
Przedszkole w Cegłowie odwi-

edził długo oczekiwany gość, 
którego dzieci zawsze witają 
z wielką radością i entuzjazmem. 
Miał tradycyjnie czerwony strój, 

długą białą, brodę i dźwigał na 
plecach bardzo ciężki worek, 
a w nim prezenty. To nie mógł być 
nikt inny, jak tylko Święty 
MIKOŁAJ, który przywiózł drob-
ny upominek dla każdego prze-

dszkolaka, a także jak co 
roku dla każdej grupy przed-
szkolnej mnóstwo zabawek, 
które od teraz będą umilać 
dzieciom codzienny pobyt 
w przedszkolu. Były to 
u w i e l b i a n e  p r z e z 
wszystkich, bez wyjąt-
ku klocki o różnym 
sposobie łączeni, gry 
edukacyjne, układanki, 
samochody, akcesoria 
do  kąc ików temat-
ycznych. We wszyst-

kich grupach spotkanie 
z wyczekiwanym gościem 
przebiegało w bardzo rados-
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nej i przyjaznej atmosferze. Przed-
szkolaki śpiewały Mikołajowi 
piosenki, recytowały wierszyki, 
opowiadały ciekawe historie 
z codziennego życia przedszkol-
aka.  Każde dziecko mogło zrobić 
sobie z Mikołajem pamiątkowe 
zdjęcie. Na twarzach dzieci 
malowała się wielka radość 
i przejęcie. Święty Mikołaju bar-
dzo dziękujemy za odwiedziny 
i mamy nadzieję, że za za rok, jak 
zwykle znów się zobaczymy!

Z końcem listopada sfinalizowaliśmy 

projekt ,,Ogród pełen marzeń”, który 

był realizowany na terenie filii Zespo-

łu Szkolnego w Cegłowie z siedzibą 

w Piasecznie w ramach konkursu 

dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij 

swoje otoczenie”. Konkurs został 

zorganizowany przez Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne i miał na celu 

wyłonienie najlepszych projektów 

związanych z rozwojem lokalnej 

infrastruktury, aktywizacją życia 

społecznego i kulturalnego oraz 

finansowanie wsparcia w ich wdroże-

niu. Otrzymaliśmy grant 

w wysokości 20 tysięcy 

złotych, który przeznaczy-

liśmy głównie  na zakup 

urządzeń zainstalowanych 

na placu edukacyjno – 

rekreacyjno - sportowym.  

Pogoda pozwoliła dzie-

ciom jeszcze w tym roku 

skorzystać z ,,Tyrolki” - 

zjazdu linowego, sensor-

ycznych huśtawek, pod-

wieszanego mostka do 

ćwiczenia równowagi. 

Największą atrakcją okazał się jednak 

zjazd linowy, który jest pierwszym 

tego typu urządzeniem zainstalowan-

ym na terenie gminy.

Pozostałe wyposażenie placu zostało 

zorganizowane we własnym zakresie, 

przy wsparciu rodziców, pracownik-

ów i mieszkańców. W przygotowanie 

placu zaangażowali się również okol-

iczni przedsiębiorcy, którzy wsparli 

nas materiałami do urządzenia ścieżki 

sensorycznej. Dziękujemy panu 

Eugeniuszowi Pernachowi za prze-

kazane w darowiźnie obrzeża, kostkę 

brukową, płyty drewnopodobne, stan-

owiące wyposażenie ścieżki sensor-

ycznej.

 Mamy nadzieję, że tegor-

oczna zima okaże się łaskawa dla 

naszych dzieci i pozwoli im skorz-

ystać z górki saneczkowej, która 

zos t a ł a  u fo rmowana  również 

w ramach realizowanego projektu.

 Udział w konkursie dobro-

sąsiedzkim ,,WzMocnij swoje otocz-

enie” wpłynął pozytywnie na nasze 

środowisko. Pozwolił nie tylko na 

uporządkowanie terenu przyległego 

do budynku filii w Piasecznie, ale 

przede wszystkim stał się podstawą 

do powstania miejsca, które będzie 

służyło   okolicznym mieszkańcom, 

podnosząc jakość ich życia. Plac 

edukcyjno – rekreacyjno - sportowy 

stanowi bowiem doskonałe źródło 

ćwiczeń na świeżym powietrzu, 
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umożliwiających trening różnych 

partii mięśni, służy poprawie koord-

ynacji wzrokowo-ruchowej dzieci, 

rozwija poczucie równowagi oraz 

dostarcza dużo satysfakcji podczas 

jego użytkowania . Ponadto obiekt 

będzie służył lokalnej społeczności 

jako teren spotkań, centrum sportowo-

rekreacyjno-edukacyjne, zachęcające 

do kreatywnego spędzania czasu 

w kontakcie z przyrodą.

 Mamy nadzieję, że projekt 

zapoczątkuje zmiany na pozostałej 

części terenu filii w Pia-

secznie. Mieszkańcy oraz 

dzieci uczęszczające do 

szkoły i  przedszkola 

w  P i a s e c z n i e  m a r z ą 

o boisku. Być może, dzi-

ęki podobnym projektom, 

ich marzenia się spełnią, 

czego życzymy sobie w 

nadchodzącym Nowym  

Roku.

Wiele się dzieje.. w filii Piaseczno
Wiele się dzieje w filii Zespołu Szkol-

nego w Cegłowie, która ma swą siedz-

ibę w Piasecznie.  Zarówno ucznio-

wie, jak i przedszkolaki nie nudzą się, 

a ich pobyt w placówce wypełniony 

jest różnymi atrakcjami. 

 W październiku mieli przyje-

mność odwiedzić pocztę w Cegłowie. 

Dowiedzieli się, jak wygląda praca 

listonosza oraz co należy do obowi-

ązków pracownika poczty. Najwięks-

zą przyjemność sprawiło wysłanie 

samodzielnie wykonanych listów. Po 

edukacyjnej wizycie na poczcie wszy-

scy udali się do lokalnej pizzerii. Dzie-

ci miały okazję zrobić pizzę według 

własnego pomysłu, którą po upiecz-

eniu zajadały  się ze smakiem.

 W ostatnim czasie były  rów-

nież w kinie Muza w Mińsku Mazow-

ieckim na spektaklu teatralnym 

„W krainie Króla Lwa”. Przedstaw-

ienie dostarczyło wszystkim małym 

widzom wiele emocji. Po spektaklu, 

dz ięki   uprze jmości  Dyrekcj i 

i Nauczycieli z mińskiej Szkoły 

Muzycznej, mogli na żywo wysłuchać 

gry na skrzypcach i gitarze. Młodzież 

ze szkoły zaprezentowana swoje 

umiejętności  oraz przybliżyła dzie-

ciom budowę tych instrumentów.

 Placówka w Piasecznie chęt-

nie zaprasza do siebie  gości. 

W październiku przybyły Panie 

z Uniwersytetu III Wieku. Z wielką 

przyjemnością przeczytały przed-

szkolakom książkę, udzielając przy 

tym wszystkim dużo pozytywnej 

energii. 

 W ramach innowacji „Pozn-

ajemy zawody” zapraszano rodziców, 

aby mogli przybliżyć dzieciom swoją 

pracę. Przedszkolaki i uczniowie 

dowiedzieli się jak wygląda praca 

policjanta oraz żołnierza. Z wielką 

fascynacją oglądali rekwizyty niezbę-

dne do wykonywania tych zawodów.  

Uczniowie poznawali ponadto tajniki 

zawodu informatyka. Wielu z nich 

zainteresowało się tą tematyką. Może 

rosną nam mali programiści ?

W placówce w Piasecznie czas 

spędzany jest również na nauce 

poprzez zabawę, dlatego  dzieci 

wzięły udział w Europejskim Tygod-

niu  Kodow-

a n i a  p o d 

h a s ł e m 

„Kodowanie 

na dywanie”. 

N a b y w a ł y 

umiejętności 

l o g i c z n e g o 

myślenia oraz 

w s p ó ł p r a c y 

w  g r u p a c h .  

Okazuje się, 

że kodowanie 

to podstawa 

d o  o d k r y w-

ania nowych 

form zabawy, 

t a k ż e  d l a 

przedszkolaków. Zwykłe plastikowe 

kubeczki mogą dostarczyć okazji do 

wielu niezapomnianych wrażeń, jeśli 

są używane w niekonwencjonalny 

sposób.

 Nie sposób nie wspomnieć 

o obchodach  Święta Niepodległości. 

Tego dnia wspólnie o godzinie 11:11 

zosta ł  odśpiewany „  Mazurek 

Dąbrowskiego”. Dzieci uroczyście 

zawiesiły flagę na murach szkoły, 

a nauczyciele przygotowali im lekcje 

patriotyzmu.

 W ostatnim czasie było 

również dużo zabawy i wspólnego 

świętowania. W przedszkolu obchod-

zono Dzień Pluszowego Misia. Dla  

dzieci przygotowano  konkursy 

i zagadki. Na koniec szalonych zabaw 

czekała na nie jeszcze jedna niespod-

zianka -  pyszny tort urodzinowy 

Misia.

 6  g r u d n i a  n a j w i ę k s z ą  

atrakcją dla przedszkolaków  była 

wizyta Świętego Mikołaja . Tego dnia 

wszystkie dzieci były ubrane na 

czerwono, a na głowach miały czapki 

Mikołaja. Długo wyczekiwany gość 

Mikołajski w przedszkolu
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Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w Gminie Cegłów

Odznaczenia otrzymały następujące pary:
P. Jadwiga i Czesław Mistewicze z Cegłowa
P. Regina i Kazimierz Boimscy z Posiadał

P. Stnisława i Zbigniew Nojszewscy z Wiciejowa
P. Janina i Eugeniusz Abramowscy z Cegłowa

P. Marianna i Stanisław Pasonowie z Mieni 
P. Elżbieta Rudzka ze Skwarnego, która odebrała 

odznaczenie w imieniu swoim oraz męża Stanisława
P. Genowefa i Aleksander Mikuskowie z Cegłowa

P. Anna i Stanisław Jaworscy ze Skupia
P. Halina i Roman Osińscy z Cegłowa
P. Teresa i Paweł Sankowscy z Mieni

P. Barbara i Marian Dudowie z Cegłowa
P. Zofia i Witold Chocholscy z Cegłowa

P. Halina i Andrzej Balcerakowie z Cegłowa
P. Jadwiga i Wawrzyniec Korcylowie z Kiczek Drugich

P. Urszula i Jan Rucińscy z Cegłowa
P. Krystyna i Bolesław Grasiakowie z Huty Kuflewskiej 

P. Helena i Janusz Lechiccy z Mieni
P. Barbara i Jan Uchmanowie z Rudnika 

P. Zofia i Ryszard Kowalczykowie z Cegłowa
P. Kazimiera i Henryk Kołakowie z Podskwarnego

 24 października br. w Klubie 
Kulturalne Zacisze odbyła się uro-
czystość wręczenia medali za Długol-
etnie Pożycie Małżeńskie. W roli 
gości honorowych wystąpiło 20 par 
małżeńskich z terenu gminy Cegłów, 
które to w 2018 roku obchodziły 50 
rocznicę ślubu, w tym jedna para, 
która świętowała 58 rocznicę. W 
wydarzeniu uczestniczyli Wójt 
Gminy Marcin Uchman oraz Zastę-
pca Wójta Gminy Cegłów Dariusz 
Uchman.

 W imieniu Prezydenta Rzecz-
ypospolitej Polskiej, Wójt udeko-
rował Jubilatów Medalami i wręczył 
im legitymacje, potwierdzające ich 
autentyczność. Nie zabrakło pamią-
tkowych dyplomów i upominków od 
Samorządu Gminy Cegłów, a pre-
zenty od redaktora naczelnego tygod-
nika Co-Słychać Jana Zbigniewa 
Piątkowskiego, otrzymały również te 
pary, które doczekały się największej 
liczby dzieci.

Uroczystość wręczenia medali odbyła 
się w wyjątkowej atmosferze. Całość 
poprowadził Tadeusz Lempkowski. 
W programie artystycznym, przygot-
owanym specjalnie na tę okazję, wyst-
ą-piła Anna Cegiełka, a na akordeonie 
zagrał Pan Stanisław Woźnica. 

Nie zabrakło oczywiście symbol-
icznej lampki szampana, jubileusz-
owego tortu oraz poczęstunku przy-
gotowanego przez restaurację 
„W podwórku”.

Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńs-
kie dzieliły się swoimi wspomnien-
iami i przeżyciami z wspólnie spędz-

onych lat, opowiadając m.in. 
o tym, w jakich okoli-
cznościach się poznali oraz 
jak wyglądał dzień ich ślubu. 
Wszystkim Jubilatom ser-
d e c z n i e  g r a t u l u j e m y 
i życzymy kolejnych wielu 
lat miłości, zrealizowania 
w s z y s t k i c h  z a m i e r z e ń 
i planów, pociechy z dzieci 
i wnuków oraz doczekania w 
dostatku i zdrowiu Dęb-
owych Godów.
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rozdał każdemu słodki upominek oraz 

wysłuchał piosenki i wiersza przygot-

owanego przez dzieci specjalnie na tę 

okazję. 

 Przy tak licznych niespod-

ziankach przygotowywanych 

przez nauczycieli  szybko 

mija czas, a dzieci często nie 

chcą opuszczać przedszkola, 

gdy są odbierane przez rod-

ziców.  Cóż dopiero mówić o 

kolejnych atrakcjach zwi-

ązanych z nadchodzącymi 

świętami i uroczystościami 

przewidzianymi w Nowym 

Roku?   Obiecujemy, że będ-

zie się działo...

 Autor: Ewelina Chmielewska

VI Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy C3R
„Barwy Jesieni”

Mimo niskiej temperatury Rajd cie-
szył się dużą liczbą amatorów dwóch 
kółek. Uczestnicy punktualnie o 
12:00 wyruszyli spod Świetlicy Wiej-
skiej w Posiadałach w kierunku Pias-
eczna, przez Skupie aż do Kiczek 
Drugich, gdzie przy kościele św. 
Anny zatrzymali się na chwilę prze-
rwy. Proboszcz tamtejszej parafii 

zaprosił cyklistów do środka kościoła 
gdzie, krótko ale bardzo ciekawie 
opowiedział o wnętrzu kościoła. Po 
tej lekcji historii uczestnicy ruszyli 
w dalszą drogę poprzez piękne 
malownicze tereny sąsiedniej Gminy 
Siennica, miejscowość Dzielnik, po 
czym udali się na Kiczki Pierwsze 
aby z powrotem wrócić do Posiadał. 
Gdzie Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz 

mieszkańcy Posiadał 
przygotowali dla nich 
słodki poczęstunek oraz 
ognisko z kiełbaskami. 
Po zasłużonym odpocz-
ynku i  poczęstunku  
odbyły się konkursy 
z nagrodami dla dzieci 
i  d o r o s ł y c h .  B y ł o 

m n ó s t w o 
z a b a w y 
i śmiechu.

Gościem specjalnym był 
Pan Mirosław Krusiewicz 
dyrektor Departamentu 
Edukacji Publicznej i Spor-
t u  U r z ę d u  M a r s-
z a ł k o w s k i e g o  Wo j e-
wództwa Mazowieckiego, 
który wręczył uczestn-
ikom drobne 

p o d a r u n k i  o r a z  P a n 
Krzysztof Wawrzyniec 
Borkowski założyciel 
i współwłaściciel zakładu 
mięsnego w Mościb-
rodach, polityk i samorz-
ą d o w i e c ,  k t ó r y  b y ł 
również uczestnikiem 
Rajdu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organi-
zację Rajdu, a szczególne podzię-
kowania kierujemy do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za sfinansowanie Rajdu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za obecność i zapraszamy za rok!

W niedzielę, 6 października wystartowała szósta edycja Cegłowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
 C3R „Barwy Jesieni”. 
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Uroczystość wręczenia medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w Gminie Cegłów

Odznaczenia otrzymały następujące pary:
P. Jadwiga i Czesław Mistewicze z Cegłowa
P. Regina i Kazimierz Boimscy z Posiadał

P. Stnisława i Zbigniew Nojszewscy z Wiciejowa
P. Janina i Eugeniusz Abramowscy z Cegłowa

P. Marianna i Stanisław Pasonowie z Mieni 
P. Elżbieta Rudzka ze Skwarnego, która odebrała 

odznaczenie w imieniu swoim oraz męża Stanisława
P. Genowefa i Aleksander Mikuskowie z Cegłowa

P. Anna i Stanisław Jaworscy ze Skupia
P. Halina i Roman Osińscy z Cegłowa
P. Teresa i Paweł Sankowscy z Mieni

P. Barbara i Marian Dudowie z Cegłowa
P. Zofia i Witold Chocholscy z Cegłowa

P. Halina i Andrzej Balcerakowie z Cegłowa
P. Jadwiga i Wawrzyniec Korcylowie z Kiczek Drugich

P. Urszula i Jan Rucińscy z Cegłowa
P. Krystyna i Bolesław Grasiakowie z Huty Kuflewskiej 

P. Helena i Janusz Lechiccy z Mieni
P. Barbara i Jan Uchmanowie z Rudnika 

P. Zofia i Ryszard Kowalczykowie z Cegłowa
P. Kazimiera i Henryk Kołakowie z Podskwarnego

 24 października br. w Klubie 
Kulturalne Zacisze odbyła się uro-
czystość wręczenia medali za Długol-
etnie Pożycie Małżeńskie. W roli 
gości honorowych wystąpiło 20 par 
małżeńskich z terenu gminy Cegłów, 
które to w 2018 roku obchodziły 50 
rocznicę ślubu, w tym jedna para, 
która świętowała 58 rocznicę. W 
wydarzeniu uczestniczyli Wójt 
Gminy Marcin Uchman oraz Zastę-
pca Wójta Gminy Cegłów Dariusz 
Uchman.

 W imieniu Prezydenta Rzecz-
ypospolitej Polskiej, Wójt udeko-
rował Jubilatów Medalami i wręczył 
im legitymacje, potwierdzające ich 
autentyczność. Nie zabrakło pamią-
tkowych dyplomów i upominków od 
Samorządu Gminy Cegłów, a pre-
zenty od redaktora naczelnego tygod-
nika Co-Słychać Jana Zbigniewa 
Piątkowskiego, otrzymały również te 
pary, które doczekały się największej 
liczby dzieci.

Uroczystość wręczenia medali odbyła 
się w wyjątkowej atmosferze. Całość 
poprowadził Tadeusz Lempkowski. 
W programie artystycznym, przygot-
owanym specjalnie na tę okazję, wyst-
ą-piła Anna Cegiełka, a na akordeonie 
zagrał Pan Stanisław Woźnica. 

Nie zabrakło oczywiście symbol-
icznej lampki szampana, jubileusz-
owego tortu oraz poczęstunku przy-
gotowanego przez restaurację 
„W podwórku”.

Nie kryjąc wzruszenia, pary małżeńs-
kie dzieliły się swoimi wspomnien-
iami i przeżyciami z wspólnie spędz-

onych lat, opowiadając m.in. 
o tym, w jakich okoli-
cznościach się poznali oraz 
jak wyglądał dzień ich ślubu. 
Wszystkim Jubilatom ser-
d e c z n i e  g r a t u l u j e m y 
i życzymy kolejnych wielu 
lat miłości, zrealizowania 
w s z y s t k i c h  z a m i e r z e ń 
i planów, pociechy z dzieci 
i wnuków oraz doczekania w 
dostatku i zdrowiu Dęb-
owych Godów.
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rozdał każdemu słodki upominek oraz 

wysłuchał piosenki i wiersza przygot-

owanego przez dzieci specjalnie na tę 

okazję. 

 Przy tak licznych niespod-

ziankach przygotowywanych 

przez nauczycieli  szybko 

mija czas, a dzieci często nie 

chcą opuszczać przedszkola, 

gdy są odbierane przez rod-

ziców.  Cóż dopiero mówić o 

kolejnych atrakcjach zwi-

ązanych z nadchodzącymi 

świętami i uroczystościami 

przewidzianymi w Nowym 

Roku?   Obiecujemy, że będ-

zie się działo...

 Autor: Ewelina Chmielewska

VI Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy C3R
„Barwy Jesieni”

Mimo niskiej temperatury Rajd cie-
szył się dużą liczbą amatorów dwóch 
kółek. Uczestnicy punktualnie o 
12:00 wyruszyli spod Świetlicy Wiej-
skiej w Posiadałach w kierunku Pias-
eczna, przez Skupie aż do Kiczek 
Drugich, gdzie przy kościele św. 
Anny zatrzymali się na chwilę prze-
rwy. Proboszcz tamtejszej parafii 

zaprosił cyklistów do środka kościoła 
gdzie, krótko ale bardzo ciekawie 
opowiedział o wnętrzu kościoła. Po 
tej lekcji historii uczestnicy ruszyli 
w dalszą drogę poprzez piękne 
malownicze tereny sąsiedniej Gminy 
Siennica, miejscowość Dzielnik, po 
czym udali się na Kiczki Pierwsze 
aby z powrotem wrócić do Posiadał. 
Gdzie Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz 

mieszkańcy Posiadał 
przygotowali dla nich 
słodki poczęstunek oraz 
ognisko z kiełbaskami. 
Po zasłużonym odpocz-
ynku i  poczęstunku  
odbyły się konkursy 
z nagrodami dla dzieci 
i  d o r o s ł y c h .  B y ł o 

m n ó s t w o 
z a b a w y 
i śmiechu.

Gościem specjalnym był 
Pan Mirosław Krusiewicz 
dyrektor Departamentu 
Edukacji Publicznej i Spor-
t u  U r z ę d u  M a r s-
z a ł k o w s k i e g o  Wo j e-
wództwa Mazowieckiego, 
który wręczył uczestn-
ikom drobne 

p o d a r u n k i  o r a z  P a n 
Krzysztof Wawrzyniec 
Borkowski założyciel 
i współwłaściciel zakładu 
mięsnego w Mościb-
rodach, polityk i samorz-
ą d o w i e c ,  k t ó r y  b y ł 
również uczestnikiem 
Rajdu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organi-
zację Rajdu, a szczególne podzię-
kowania kierujemy do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za sfinansowanie Rajdu.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za obecność i zapraszamy za rok!

W niedzielę, 6 października wystartowała szósta edycja Cegłowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
 C3R „Barwy Jesieni”. 
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Dzień Edukacji Narodowej

18 października br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Cegłowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Edukacji 
Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt 
Gminy Cegłów Marcin Uchman, Z-ca 
Wójta Gminy Cegłów Dariusz Uch-
man, proboszcz parafii Rzymskokato-
l i c k i e j  w  C e g ł o w i e 
ks. Dariusz Cempura, proboszcz 
parafii Starokatolickiej Mariawitów w 
Cegłowie kp. Grzegorz Dróżdż, pro-
boszcz parafii Rzymskokatolickiej 
w Kiczkach ksiądz Andrzej Sulej, 
Przewodniczący Rady Gminy Rad-
osław Chmielewski oraz Radni 
Gminy Cegłów, a także dyrektorzy, 
nauczyciele, pracownicy administ-
racji i obsługi oraz emerytowani 
nauczyciele i pracownicy  szkół 
z terenu Gminy Cegłów.

Wydarzenie poprowadził Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Kulturoteki 
w Cegłowie Tadeusz Lempkowski. 
Wójt Gminy Cegłów podziękował 
oraz przekazał swoje słowa uznania 
dla nauczycieli i pracowników szkół 
za ich trud oraz wielkie serce, które 
wkładają w kształcenie i wychowanie 
młodego pokolenia. Życzenia dla 

pracowników oświaty złożył również 
Przewodniczący Rady Gminy.

W dalszej części uroczystości Wójt 
Gminy Cegłów wręczył nagrody 
za szczególne osiągnięcia w pracy. 
Wśród wyróżnionych osób 
znalazły się:

- Emila Kowalczyk –Rumak – 
dyrektor Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie

- Mariola Olejnik –  nauczyciel 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

- Elżbieta Oleksy – nauczyciel 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

- Teresa Dróżdż – pracownik 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Następnie dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Gminy Cegłów, 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstaw-
owej w Wiciejowie – Anna Śpiewak- 
Bartnicka,–  Wicedyrektorki Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie Magdalena 
Sujak i Mariola Olejnik oraz Kie-
rownik Filii Zespołu Szkolnego 

w Piasecznie – Iwona Grzegorczyk 
przyznali nagrody dla pracowników, 
którzy w swojej pracy zawodowej 

osiągnęli szczególne sukcesy, wykaz-
ali się kreatywnością i zaangażo-
waniem.

Całość wydarzenia uświetnił występ 
Kwartetu Rampa z programem „Pios-
enka jest dobra na wszystko", który 
w y k o n a ł  p o p u l a r n e  p i o s e n k i 
w nowych, zaskakujących aranżacja-
ch.

11 listopada 
11 listopada br. w całej Polsce 
obchodzona była 101 Rocznica 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. W Cegłowie jak co roku 
obchody tego szczególnego święta 
rozpoczęły uroczyste msze święte 
w cegłowskich kościołach parafialny-
ch. We wspólnej modlitwie uczes-
tniczyły poczty sztandarowe deleg-
acji OSP w Cegłowie, OSP w Mieni, 
O S P 
w  Pełczance, Zarządu Gminnego 
PSL w Cegłowie, Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych pod 
opieką ZS w Cegłowie, Koła Łowie-
ckiego „Jedlina”, a także przedstaw-
iciele władz samorządowych oraz 
licznie przybyli mieszkańcy.

Po uroczystościach kościelnych zgro-
madzeni przeszli pod Pomnik Niepo-
dległości, gdzie uroczyście odśpiew-
ano hymn Polski, po którym kapłan 
Grzegorz Dróżdż  Proboszcz Parafii 
Starokatolickiej Mariawitów św. Jana 
Chrzciciela w Cegłowie oraz ksiądz 
Dariusz Cempura Proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzci-
c i e l a  i  A n d r z e j a  A p o s t o ł a 
w Cegłowie odmówili modlitwę 
w intencji Ojczyzny. Kolejnym etap-
em uroczystości były okolicznościowe 
przemówienia oraz złożenie kwiatów 
i wieńcy. Po zakończeniu uroczystości  
jej uczestnicy przemaszerowali do 
Hali Sportowo - Widowiskowej, gdzie 
dzieci biorące udział w warsztatach 
wokalnych w Klubie Kulturalne Zaci-
sze w Cegłowie, prowadzonych przez 
Annę Cegiełkę przygotowały okol-
icznościowy program artystyczny, po 
którym odbył się koncert  „Jak długo 
w sercach naszych…” wykonaniu 
zespołu Mikroklimat.

Po południu rocznicę odzys-
kania przez Polskę Niepo-
dległości  uczono podczas 
VIII Cegłowskiego Biegu 
Niepodległości. Na starcie 
ponad 11 – kilometrowego 
biegu przy DPS Jedlina 
stanęło 72 zawodników. 
Jako pierwszy trasę pokonał 
Sławomir Ptak, tuż za nim 
uplasował  s ię  Tobiasz 
Nowakowski, zaś trzecie 

miejsce wśród panów zajął Robert 
Sobczak. Najszybszą  wśród kobiet 
okazała się Magdalena Pawlak, drugie 
miejsce przypadło Joannie Snopkiewi-
cz, a na najniższym stopniu podium 
stanęła Ewelina Kaska-Łobodowska. 
Każdy z zawodników po przekroc-
zeniu linii mety otrzymał pamiątkowy 
medal, który został wykonany na wzór 
orła z cegłowskiego Pomnika Niep-
odległości.

Dziękujemy wszystkim, którzy włąc-
zyli się w organizację Gminnych Obch-
odów 101 rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Cegiełk�, str. 19

Dzień seniora
17 października br. w strażnicy OSP 
Cegłów, Wójt Gminy Cegłów miał 
przyjemność uczestniczyć w Dniu 
Seniora zorganizowanym przez 
C e g ł o w s k i e  K o ł o  E m e r y t ó w 
i Rencistów. W części oficjalnej 
przedstawiciele Mińskiego Koła 
Emerytów i Rencistów uhonorowali 
przewodniczącą Koła panią Alinę 
Kaskę Złotą Odznaką Związku. 
W imieniu Samorządu Gminy Cegłów 
składamy Pani Alinie najserdeczni-
ejsze gratulacje oraz wyrazy szcze-
rego uznania dla zaangażowania w 
działalność Koła. Wszystkim senio-
rom życzymy długich lat życia w 
dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego 
ciepła, nieustającej pogody ducha 
oraz realizacji wszystkich dotychczas 
nie spełnionych marzeń i zamierzeń. 
Niech Państwa dalsza działalność 
dostarczy Państwu Wielu satysfakcji 
wyrażonych wdzięcznością całej 
naszej społeczności. 

Debata o bezpieczeństwie 
oraz spotkanie z seniorami

 5 listopada br. w Klubie Kul-
turalne Zacisze odbyła się debata spo-
łeczna z mieszkańcami gminy Cegłów. 
Celem debaty była rozmowa o bezpie-
czeństwie i uświadomienie jej uczest-
ników, że mają realny wpływ na jego 
kształt. Poprzez zgłaszanie i dzielenie 
się z policjantami swoimi spostrzeże-
niami, wspólnie wypracowujemy roz-
wiązania poprawiające ten stan.

 Przed debatą odbyło się spo-
tkanie z  seniorami, podczas którego 
policjanci informowali jak zadbać o 
własne bezpieczeństwo i nie stać się 
ofiarą przestępstwa. Zostały poruszone 
m.in. kwestie oszustw metodą "na wnu-
czka", oszustw przy wykorzystaniu 
urządzeń cyfrowych, bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów oraz korzys-
tanie z odblasków. Swoją część szkole-
niową miał także Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Mrozach, 

który opowiadał o bezpieczeństwie 
bankowości internetowej oraz czyhaj-
ących zagrożeniach związanych 
z transakcjami na odległość.

Na zakończenie debaty uczestnicy 
otrzymali odblaskowe kamizelki prze-
kazane mińskim policjantom przez 
Starostwo Powiatowe.

W spotkaniu udział wzięli Komendant 
Powiatowy Policji inspektor Sławomir 
Rogowski, Komendant Komisariatu 
Policji w Mrozach nadkomisarz 
Tomasz Pluchrat, dzielnicowy gminy 
Cegłów aspirant Mariusz Korporowicz 
oraz oficer prasowy starszy aspirant 
Marcin Zagórski, wójt gminy Cegłów 
Pan Marcin Uchman, a także Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Mrozach Robert Ceregra.

20 – lecie Powiatu Mińskiego

27 listopada br. w Klubie Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
uroczystość podsumowująca 20-lecie 
powiatu mińskiego. W wydarzeniu 
udział wzięli samorządowcy, którzy 
przez ostatnie dwie dekady dbali 
o rozwój Mińska Mazowieckiego oraz 
całego powiatu. Gościem specjalnym 
był pan prof. Jerzy Stępień współ-
twórca reformy samorządu terytorial-
nego, który wygłosił prelekcje pn. 
„20-lecie funkcjonowania samor-
ządów powiatowych”. Była to także 
doskonała okazja do docenienia 
i nagrodzenie najbardziej zasłużonych 
pracowników związanych z lokalnym 
samorządem.

Pani Janina Ewa Orzełowska, członek 
Zarządu Województwa Mazowiecki-
ego, wręczyła także dyplomy uznania 
oraz pamiątkowe medale Pro Mazo-
via, przyznawane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
za wkład w promocję naszego regionu 
na terenie całej Polski.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele samorządu Gminy Cegłów 
reprezentowani przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Radosława Chmie-
lewskiego oraz Wójta Marcina Uchm-
ana.

XXXVIII Konwent Wójtów
 i Burmistrzów Powiatu Mińskiego

29 listopada 2019 r. Wójt Gminy Cegłów uczestniczył w XXXVIII Kon-
wencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, który odbył się w Auli 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Wśród zagadni-
eń, które zdominowały obrady znalazły się m.in. kwestia zmniejszenia 
wpływów gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plany 
Starostwa Powiatowego w Mińsku Mińsku Mazowieckim dotyczące 
transportu publicznego, obchody 100. rocznicy wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r.  Pozostałe tematy nad, którymi debatowali samor-
ządowcy to Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, wybór lidera grupy 
zakupowej energii elektrycznej czynnej i oleju opałowego, Mińsk 
Mazowiecki – Kulturalna Stolica Mazowsza 2021, przyjęcie stanowiska 
w sprawie obowiązków wójtów i burmistrzów w zakresie: szacowania 
szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
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Dzień Edukacji Narodowej

18 października br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Cegłowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Edukacji 
Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt 
Gminy Cegłów Marcin Uchman, Z-ca 
Wójta Gminy Cegłów Dariusz Uch-
man, proboszcz parafii Rzymskokato-
l i c k i e j  w  C e g ł o w i e 
ks. Dariusz Cempura, proboszcz 
parafii Starokatolickiej Mariawitów w 
Cegłowie kp. Grzegorz Dróżdż, pro-
boszcz parafii Rzymskokatolickiej 
w Kiczkach ksiądz Andrzej Sulej, 
Przewodniczący Rady Gminy Rad-
osław Chmielewski oraz Radni 
Gminy Cegłów, a także dyrektorzy, 
nauczyciele, pracownicy administ-
racji i obsługi oraz emerytowani 
nauczyciele i pracownicy  szkół 
z terenu Gminy Cegłów.

Wydarzenie poprowadził Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Kulturoteki 
w Cegłowie Tadeusz Lempkowski. 
Wójt Gminy Cegłów podziękował 
oraz przekazał swoje słowa uznania 
dla nauczycieli i pracowników szkół 
za ich trud oraz wielkie serce, które 
wkładają w kształcenie i wychowanie 
młodego pokolenia. Życzenia dla 

pracowników oświaty złożył również 
Przewodniczący Rady Gminy.

W dalszej części uroczystości Wójt 
Gminy Cegłów wręczył nagrody 
za szczególne osiągnięcia w pracy. 
Wśród wyróżnionych osób 
znalazły się:

- Emila Kowalczyk –Rumak – 
dyrektor Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie

- Mariola Olejnik –  nauczyciel 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

- Elżbieta Oleksy – nauczyciel 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

- Teresa Dróżdż – pracownik 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Następnie dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Gminy Cegłów, 
dyrektor Publicznej Szkoły Podstaw-
owej w Wiciejowie – Anna Śpiewak- 
Bartnicka,–  Wicedyrektorki Zespołu 
Szkolnego w Cegłowie Magdalena 
Sujak i Mariola Olejnik oraz Kie-
rownik Filii Zespołu Szkolnego 

w Piasecznie – Iwona Grzegorczyk 
przyznali nagrody dla pracowników, 
którzy w swojej pracy zawodowej 

osiągnęli szczególne sukcesy, wykaz-
ali się kreatywnością i zaangażo-
waniem.

Całość wydarzenia uświetnił występ 
Kwartetu Rampa z programem „Pios-
enka jest dobra na wszystko", który 
w y k o n a ł  p o p u l a r n e  p i o s e n k i 
w nowych, zaskakujących aranżacja-
ch.

11 listopada 
11 listopada br. w całej Polsce 
obchodzona była 101 Rocznica 
Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. W Cegłowie jak co roku 
obchody tego szczególnego święta 
rozpoczęły uroczyste msze święte 
w cegłowskich kościołach parafialny-
ch. We wspólnej modlitwie uczes-
tniczyły poczty sztandarowe deleg-
acji OSP w Cegłowie, OSP w Mieni, 
O S P 
w  Pełczance, Zarządu Gminnego 
PSL w Cegłowie, Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych pod 
opieką ZS w Cegłowie, Koła Łowie-
ckiego „Jedlina”, a także przedstaw-
iciele władz samorządowych oraz 
licznie przybyli mieszkańcy.

Po uroczystościach kościelnych zgro-
madzeni przeszli pod Pomnik Niepo-
dległości, gdzie uroczyście odśpiew-
ano hymn Polski, po którym kapłan 
Grzegorz Dróżdż  Proboszcz Parafii 
Starokatolickiej Mariawitów św. Jana 
Chrzciciela w Cegłowie oraz ksiądz 
Dariusz Cempura Proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzci-
c i e l a  i  A n d r z e j a  A p o s t o ł a 
w Cegłowie odmówili modlitwę 
w intencji Ojczyzny. Kolejnym etap-
em uroczystości były okolicznościowe 
przemówienia oraz złożenie kwiatów 
i wieńcy. Po zakończeniu uroczystości  
jej uczestnicy przemaszerowali do 
Hali Sportowo - Widowiskowej, gdzie 
dzieci biorące udział w warsztatach 
wokalnych w Klubie Kulturalne Zaci-
sze w Cegłowie, prowadzonych przez 
Annę Cegiełkę przygotowały okol-
icznościowy program artystyczny, po 
którym odbył się koncert  „Jak długo 
w sercach naszych…” wykonaniu 
zespołu Mikroklimat.

Po południu rocznicę odzys-
kania przez Polskę Niepo-
dległości  uczono podczas 
VIII Cegłowskiego Biegu 
Niepodległości. Na starcie 
ponad 11 – kilometrowego 
biegu przy DPS Jedlina 
stanęło 72 zawodników. 
Jako pierwszy trasę pokonał 
Sławomir Ptak, tuż za nim 
uplasował  s ię  Tobiasz 
Nowakowski, zaś trzecie 

miejsce wśród panów zajął Robert 
Sobczak. Najszybszą  wśród kobiet 
okazała się Magdalena Pawlak, drugie 
miejsce przypadło Joannie Snopkiewi-
cz, a na najniższym stopniu podium 
stanęła Ewelina Kaska-Łobodowska. 
Każdy z zawodników po przekroc-
zeniu linii mety otrzymał pamiątkowy 
medal, który został wykonany na wzór 
orła z cegłowskiego Pomnika Niep-
odległości.

Dziękujemy wszystkim, którzy włąc-
zyli się w organizację Gminnych Obch-
odów 101 rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Cegiełk�, str. 19

Dzień seniora
17 października br. w strażnicy OSP 
Cegłów, Wójt Gminy Cegłów miał 
przyjemność uczestniczyć w Dniu 
Seniora zorganizowanym przez 
C e g ł o w s k i e  K o ł o  E m e r y t ó w 
i Rencistów. W części oficjalnej 
przedstawiciele Mińskiego Koła 
Emerytów i Rencistów uhonorowali 
przewodniczącą Koła panią Alinę 
Kaskę Złotą Odznaką Związku. 
W imieniu Samorządu Gminy Cegłów 
składamy Pani Alinie najserdeczni-
ejsze gratulacje oraz wyrazy szcze-
rego uznania dla zaangażowania w 
działalność Koła. Wszystkim senio-
rom życzymy długich lat życia w 
dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego 
ciepła, nieustającej pogody ducha 
oraz realizacji wszystkich dotychczas 
nie spełnionych marzeń i zamierzeń. 
Niech Państwa dalsza działalność 
dostarczy Państwu Wielu satysfakcji 
wyrażonych wdzięcznością całej 
naszej społeczności. 

Debata o bezpieczeństwie 
oraz spotkanie z seniorami

 5 listopada br. w Klubie Kul-
turalne Zacisze odbyła się debata spo-
łeczna z mieszkańcami gminy Cegłów. 
Celem debaty była rozmowa o bezpie-
czeństwie i uświadomienie jej uczest-
ników, że mają realny wpływ na jego 
kształt. Poprzez zgłaszanie i dzielenie 
się z policjantami swoimi spostrzeże-
niami, wspólnie wypracowujemy roz-
wiązania poprawiające ten stan.

 Przed debatą odbyło się spo-
tkanie z  seniorami, podczas którego 
policjanci informowali jak zadbać o 
własne bezpieczeństwo i nie stać się 
ofiarą przestępstwa. Zostały poruszone 
m.in. kwestie oszustw metodą "na wnu-
czka", oszustw przy wykorzystaniu 
urządzeń cyfrowych, bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów oraz korzys-
tanie z odblasków. Swoją część szkole-
niową miał także Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Mrozach, 

który opowiadał o bezpieczeństwie 
bankowości internetowej oraz czyhaj-
ących zagrożeniach związanych 
z transakcjami na odległość.

Na zakończenie debaty uczestnicy 
otrzymali odblaskowe kamizelki prze-
kazane mińskim policjantom przez 
Starostwo Powiatowe.

W spotkaniu udział wzięli Komendant 
Powiatowy Policji inspektor Sławomir 
Rogowski, Komendant Komisariatu 
Policji w Mrozach nadkomisarz 
Tomasz Pluchrat, dzielnicowy gminy 
Cegłów aspirant Mariusz Korporowicz 
oraz oficer prasowy starszy aspirant 
Marcin Zagórski, wójt gminy Cegłów 
Pan Marcin Uchman, a także Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Mrozach Robert Ceregra.

20 – lecie Powiatu Mińskiego

27 listopada br. w Klubie Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
uroczystość podsumowująca 20-lecie 
powiatu mińskiego. W wydarzeniu 
udział wzięli samorządowcy, którzy 
przez ostatnie dwie dekady dbali 
o rozwój Mińska Mazowieckiego oraz 
całego powiatu. Gościem specjalnym 
był pan prof. Jerzy Stępień współ-
twórca reformy samorządu terytorial-
nego, który wygłosił prelekcje pn. 
„20-lecie funkcjonowania samor-
ządów powiatowych”. Była to także 
doskonała okazja do docenienia 
i nagrodzenie najbardziej zasłużonych 
pracowników związanych z lokalnym 
samorządem.

Pani Janina Ewa Orzełowska, członek 
Zarządu Województwa Mazowiecki-
ego, wręczyła także dyplomy uznania 
oraz pamiątkowe medale Pro Mazo-
via, przyznawane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
za wkład w promocję naszego regionu 
na terenie całej Polski.

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele samorządu Gminy Cegłów 
reprezentowani przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Radosława Chmie-
lewskiego oraz Wójta Marcina Uchm-
ana.

XXXVIII Konwent Wójtów
 i Burmistrzów Powiatu Mińskiego

29 listopada 2019 r. Wójt Gminy Cegłów uczestniczył w XXXVIII Kon-
wencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego, który odbył się w Auli 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Wśród zagadni-
eń, które zdominowały obrady znalazły się m.in. kwestia zmniejszenia 
wpływów gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, plany 
Starostwa Powiatowego w Mińsku Mińsku Mazowieckim dotyczące 
transportu publicznego, obchody 100. rocznicy wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r.  Pozostałe tematy nad, którymi debatowali samor-
ządowcy to Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, wybór lidera grupy 
zakupowej energii elektrycznej czynnej i oleju opałowego, Mińsk 
Mazowiecki – Kulturalna Stolica Mazowsza 2021, przyjęcie stanowiska 
w sprawie obowiązków wójtów i burmistrzów w zakresie: szacowania 
szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
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Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
Podatek od nieruchomości

1) Od gruntów:

 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budy-
nków – 0,67 zł. od 1 m2 powierzchni,

 b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 
zł. od 1 ha powierzchni,

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,33 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 2015 r. 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 cza-
sie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni,

2) Od budynków lub ich części: 

 a) mieszkalnych – 0,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowad-
zenie działalności gospodarczej - 21,75 zł. od 1 m2 powierzchni,

 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym – 11,18 zł. 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 d) zawiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,55 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (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 55,00zł.

Podatek leśny
2Podstawą naliczenia podatku leśnego w 2018 r. na terenie Gminy Cegłów jest cena drewna podana przez Prezesa GUS, tj. 194,24 zł. za 1m

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 całkowi-
tej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -596,40 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie-  835,06 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.072,26 zł.

2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                             
1103,13 zł.

3) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadz-
oną prze podatnika podatku rolnego) - 242,70 zł.

4) 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.

 b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1133,00 zł.

5) 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 zawieszenia

 

6. 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 równej lub wyższej 
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia

7. Stawki podatków od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa (w 
tonach)
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Nie mniej niż
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ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                             
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BEZPŁATNY KWARTALNIK GMINY CEGŁÓW
Redakcja
Urząd Gminy Cegłów
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z:
Klubem Kulturalne Zacisze

Zespołem Szkolnym w Cegłowie
Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej w Cegłowie

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

Kolędowani�
po� chmurką

, 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii

22 grudni� 2019, go�z. 16:00
Targowisk� i�. J. Adamiak�

w Cegłowi�
w programi�:
- p�ek�ani� Betlejemskieg� Światł� Pokoj�
- ży�eni� świąte�ni�
- wspóln� kolędowani�
- spotkani� z� Święty� Mikołaje�
- progra� artysty�n� KKZ

Gminn� Kierma� Bożonaro�zeniow�
21 grudni� 2019, 7:00 - 11:00    

Targowisk� i�. J. Adamiak�

w sp�edaż�:
- dani� wigilĳn�, świąte�n�
- ozdob� choinkow�
- upomink� n� pr�en�


