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Szanown� Państw�! 

Dro�z� Mie�kańc�!
Od kilku tygodni nasze życie 

uległo znaczącym zmianom. Zamkn-
ięte zostały szkoły, ośrodki kultury, 
restauracje, siłownie oraz ogranicz-
ona została praca urzędów. 

Poniżej przedstawiam Wam infor-
mację dotyczącą dotychczas podję-
tych działań profilaktycznych, 
w zakresie przeciwdziałania epidemii 
COVID-19, wprowadzonych na 
terenie Gminy Cegłów. 

Dzięki zaangażowaniu i współ-
pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cegłowie, OSP Mienia 
oraz 53 Brygady Piechoty Lekkiej 
WOT, do najuboższych mieszkańców 
gminy trafiło ponad 17 ton żywności   
pozyskanej w ramach Programu Oper-
acyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 . Pomoc trafiła do 385 osób 
zakwalifikowanych do wsparcia. 

Jednostki OSP zostały wyposaż-
one w niezbędny sprzęt, czyli m.in. 
maseczki, płyny do dezynfekcji, ręka-
wiczki oraz ubrania ochronne. 

Nauczyciele cegłowskich szkół 
pracują z uczniami w sposób zdalny. 
Do szkół niebawem trafi 30 laptopów 
w ramach programu rządowego 
„Zdalna Szkoła”. 

Urząd Gminy i GOPS pracuje 
w pełnym wymiarze czasowym z 
ograniczeniami dotyczącymi bezpoś-
redniej obsługi interesantów. Podobn-
ie Ośrodek Zdrowia w Cegłowie, 
który w większości przypadków 

wspiera pacjentów poprzez udziel-
anie porad telefonicznych.

Tymczasowo zamknięte zostało 
Gminne Targowisko. Podejmując tą 
decyzję kierowałem się bezpiecze-
ństwem i odpowiedzialnością za zdro-
wie i życie Mieszkańców. W ten spos-
ób ograniczony został napływ sprz-
e d a j ą c y c h  p r z y j e ż d ż a j ą c y c h 
z innych części powiatu czy woje-
wództwa. Z uwagi na fakt, że sobotni 
rynek wychodzi poza obręb wygrod-
zonej części, nie jesteśmy w stanie 
skutecznie wyegzekwować ograni-
czeń ilościowych wynikających 
z zaleceń przeciwdziałania epidemi-
cznego. 

Na stronie internetowej Urzędu 
oraz gminnym Facebooku, zamieszc-
z a m y  n a  b i e ż ą c o  n i e z b ę d n e 
wiadomości na temat koronawirusa, 
w tym m.in. informację o możliwości 
uzyskania wsparcia psychologi-
cznego. GOPS we współpracy z soł-
tysami swoim programem pomocy 
objął seniorów, osoby samotne, chore 
i potrzebujące wsparcia.

Wystąpiłem z pisemną informacją 
do Komisarza Wyborczego w Siedlc-
ach o braku możliwości przeprowadz-
enia w sposób bezpieczny, sprawny 
i skuteczny, a przede wszystkim bez 
narażenia życia i zdrowia mieszkań-
ców, wyborów prezydenckich, które 
winny być świętem demokracji. Jedn-
ocześnie wypowiedziałem porozumi-

enie dotyc-
zące zobow-
i ą z a ń 
n a s z e g o 
samorządu 
w obsłudze 
urzędnika wyborczego.

Pomimo tych wszystkich trudno-
ści Gmina realizuje swoje zadania 
i planowane inwestycje. Trwają prace 
związane z budową sieci kanalizacyj-
nej w Pełczance i Wiciejowie (dofi-
nansowanie NFOŚiGW). Już wkrótce 
rozpoczniemy modernizację dróg 
gminnych Mienia-Pełczanka oraz 
Kiczki-Dzielnik. Ogłoszony został 
kolejny przetarg na rozbudowę Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Cegłowie. Przygotowujemy pro-
jekt budowlany dotyczący rozbud-
owy i modernizacji gminnego przed-
szkola w Cegłowie. Wszystkie te 
zadania uzyskały dofinansowanie ze 
środków budżetowych Samorządu 
Województwa Mazowieckiego  oraz 
środków unijnych i rządowych. 
Gmina złożyła również wniosek do 
Konserwatora Zabytków dotyczący 
sfinansowania modernizacji kicz-
kowskiego młyna.

Dziękuję wszystkim tym, którzy 
w tym niełatwym czasie stawiają 
czoła przeciwnościom związanym 
z epidemią. Razem, jako wspólnota 
pokonamy trudności, z których wyj-
dziemy silniejsi.

przed wami kolejny numer Cegiełki, 
a jest to numer szczególny, bowiem z 
uwagi na zagrożenie koronawirusem, 
zdecydowaliśmy się zmienić nieco 
formę wydawania naszego czasop-
isma.
 Najważniejszą ze zmian jest 
to, że począwszy od obecnego num-
eru, aż do odwołania, żegnamy się z 
Cegiełką „papierową”, przechodząc 
tym samym w tryb internetowy on-
line.  
 Zmiany te wymuszają na nas 
nie tylko stosowne normy prawne, ale 
nade wszystko troska o Wasze bez-
pieczeństwo. 
 Zdajemy sobie sprawę, iż dla 
wielu z Was nie jest to zmiana na lep-
sze, gdyż przez blisko półtorej 
dekady istnienia cegłowskich biule-
tynów - Cegiełki i jej poprzedników, 
przyzwyczailiście się do spokojnej, 
nieabsorbującej lektury wieści cegło-
wskich w tradycyjnej ich formie. 
Zmiany te jednak muszą mieć miej-
sce. 
 Koronawirus zabija i to już 
nawet nie pojedynczo ale tysiącami. 
Wciąż też słyszymy o nowych zaka-
żonych, których liczba na świecie 
sięga już blisko miliona.
 W Polsce, tak władze pańs-
twowe jak i lokalne, wprowadzają 
wciąż nowe obostrzenia, chcąc chro-
nić obywateli przez groźbą zaka-

żenia. Obowiązkowym stało się w 
związku z tym używanie odzieży 
ochronnej - maseczek i gumowych 
rękawiczek podczas codziennych 
czynności, takich jak np. zakupy, 
wyjście do apteki czy też z psem. 
Osobom starszym i chorym zaleca się 
zostać w domach a dezynfekcja, czy 
choćby mycie rąk przed i po korzys-
taniu z wszelkich przedmiotów jest 
rutyną. Niektóre z tych rzeczy - te 
używane w miejscach publicznych  
(np. telefony, koszyki sklepowe) 
zaleca także się poddawać odkażeniu. 
 Problem jednak w tym, że 
niektórych z nich - a w tym papieru - 
dezynfekować się nie da. A papier to 
przecież dokumenty (np. rachunki) i 
banknoty; te ostatnie można dziś z 
powodzeniem zastąpić formami 
płatności elektronicznej (płatność 
zbliżeniowa). 
 Z czytelnictwem gazet jest 
podobnie, bo trzeba mieć dostęp do 
internetu, i jakąkolwiek wiedzę o 
tym, gdzie i jak „googlować”. Dla 
młodszego i średniego pokolenia 
czytelników „sieć” to codzienność. 
Dla nich więc w tej materii niewiele 
się zmienia.  U osób starszych 
wygląda to inaczej.. Są oni najbard-
ziej poszkodowani, bo po prostu„nie 
umieją”. Trudno na to coś sensown-
ego radzić, ale może trzeba i tę syt-
uację przyjąć, jako rodzaj próby,  

egzamin z człowieczeństwa. Choć 
sami dalecy jesteśmy od neo-
darwinowskich przesądów, to może 
właśnie tak należy spojrzeć na tę, bez 
wątpienia - tragiczną sytuacją, której 
jesteśmy uczestnikami. No dobrze, 
skoro to próba, to jak rozumieć mamy 
jej przesłanie, żeby wiedzieć, co rob-
ić? Tu oczywiście też nic nie wiemy 
na pewno, lecz biorąc pod uwagę 
rosnącą popularność różnych odmian 
pomocy międzyludzkiej (np. wyr-
ęczanie starszych sąsiadów w zak-
upach, wyprowadzaniu psa, organ-
izacji posiłków dla medyków w szpit-
alach), zdają się one potwierdzać 
słuszność naszego sposobu myślenia, 
i jest to droga w dobrą stronę. A jeśli 
zarzuci nam ktoś w tej chwili naiwny 
optymizm, mówiąc: „moda jak to 
moda, przeminie i będzie jak było”... 
Cóż, pewnie jest to prawda. Ale może 
chodzi o to, aby w tym co robimy, 
sięgać głębiej. 
 Dlatego właśnie zwracamy 
się do Ciebie, młody człowieku! 
Tak właśnie ty, po drugiej stronie 
ekranu! Zawołaj teraz dziadka lub 
babcię, posadź ją przed laptopem, 
wpisz w wyszukiwarkę hasło: cegl-
ow.pl kkz.ceglow www.biblio-, .pl,  
tekaceglow.pl oraz portal  Cegłów, 
Facebook  i razem przeczytajcie 
naszą Cegiełkę.
                 

Dro�z� Czytelnic�,

Zmartwychwstani� Pan� J�us� jes� symbole� noweg� życi�, wiar� � wielkie� miłośc�. N� te� 

�a� Świą� Wielkanocnyc�, któr� ni�ą radość 

� odro�zeni�, w ty� trudny� dl� na� w�ystkic� �asi� składam� najserde�niej�� ży�eni� 

pogod� duch�, sił�, wytrwałośc� � wielkie� miłośc�, którą możem� ofiarować najbliż�y�. 

Niec� mim� w�ystk� 

w na�yc� sercac� zab�m� głośn� � dobitni� 

Wesoł� Alleluj�!
                                    

Ży�ą

Dyrektor � Pracownic�

Gminne� Bibliotek�

Publi�ne�  Kulturotek�

w Cegłowi�
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Wój� Gmin� Cegłów

Marci� Uchma�

Dro�z� Mie�kańc�,

Z ok�j� zbliżającyc� się Świą� Wielkanoc�

 składa� Wa� najserde�niej�� ży�eni�.

Niec� te� świąte�n� �a� wlej� w Wa�� serc� 

mn�tw� miłośc�, optym�m� � ta� pot�ebne� na�zie�. 

Będą t� święt� wyjątkow�, pod�a�, któryc� 

poz�tani� w dom� bę�zi� wyrażenie� miłośc� dl� 

na�yc� najbliż�yc�. Wie�, ż� t� bar�z� trudn�, 

al� ta� t�eb�. Z�tańci� w dom�! Bądźci� zdrow�!
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Niec� te� świąte�n� �a� wlej� w Wa�� serc� 

mn�tw� miłośc�, optym�m� � ta� pot�ebne� na�zie�. 

Będą t� święt� wyjątkow�, pod�a�, któryc� 

poz�tani� w dom� bę�zi� wyrażenie� miłośc� dl� 

na�yc� najbliż�yc�. Wie�, ż� t� bar�z� trudn�, 

al� ta� t�eb�. Z�tańci� w dom�! Bądźci� zdrow�!



str. #

V Cegłowski Orszak Trzech Króli
Tradycją stało się, że co roku, 6 
stycznia ulicami Cegłowa prze-
chodzi kolorowy Orszak Trzech 
Króli. Tak samo było i tym razem. 

Uroczystość rozpoczęły mszę święte 
w obu cegłowskich kościołach. A 
zaraz po nich cały orszak, już nie 
trzech, a trzystu króli (licząc również 
tych „małych króli” w papierowych 
koronach), w asyście sztandarów, 
strażaków, Wójta i Księży, pomaszer-
ował do Hali Sportowo – Widowisk-
owej przy ZS w Cegłowie. 
W tym roku w rolę monarchów na 
wierzchowcach wcielili się p. Michał 
Wadas, przewodniczący Rady Gminy 
Gminy p. Radosław Chmielewski 
oraz p. Tadeusz Lempkowski, dyrekt-
or GBP – Kulturoteki.
Podczas przystanków dwaj cegłow-
scy księża proboszczowie, Dariusz 
Cempura oraz Grzegorz Dróżdż, 
zgodnie z rytuałem, poświeconą 

kredą, postawili znak C + M + B 
( s k r ó t  o d  ł a c .  C h r i s t u s 
Mansionem Benedictat, tj. Chry-
stus nawiedza ten dom) 

Na miejscu czekała na 
zebranych moc atrakcji i 
n iezapomniana  ucz ta 
duchowa w postaci przed-
stawienia jasełkowego, 
przygotowanego przez 
u c z n i ó w  m i e j s c o w e j 
szkoły. Zaraz zaś po nim 
odbył się koncert kolęd, w 
wykonaniu Chóru im. A. 
Kłosiewicza z Wawra, oraz 
grupy utalentowanych 
uczniów mińskiej Szkoły 
Artystycznej.
Przeprowadzono równi-

eż konkurs na najbarwniej 
ubraną klasę, gdzie I miejsce 
zajęła klasa III b.
Szczególnym punktem ponie-
działkowej uroczystości była 
jednak aukcja Światełko nadzi-
ei; dochód z niej posłuży do 
zakupu koców, śpiworów i 
namiotów dla dzieci w pogrą-
żonej w wojnie domowej Syrii. 

PODZIĘKOWANIE:
Wyrażamy naszą serdeczną wdzię-
czność wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do organizacji tegoroczne-
go Orszaku; a są to m. in. Parafia 
Rzymskokatolicka p. w. Św. Jana 
Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła 

w Cegłowie, Parafia Starokatolic-
kiego Kościoła  Mariawitów p. w. św. 
Jana Chrzciciela w Cegłowie, Zespół 

Szkolny w Cegłowie, OSP w Ceg-
łowie Klub Kulturalne Zacisze, Gmin-
na Biblioteka Publiczna – Kult-
uroteka, Gminna Komisja Rozw-
iązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkoman-
ii, Fundacja Światełko Nadziei dla 
Syrii, Stajnia Rudnik, Stajnia Wielg-
osówka. 
                 

I Memoriał  pamięci Stanisława Wójcika
W sobotę, 1 lutego 2020 r. w Hali 
Sportowo – Widowiskowej w 
Cegłowie odbył się I Memoriał 
Stanisława Wójcika, wieloletniego 
nauczyciela wychowania fizycznego 
w ZS Cegłów, trenera, animatora 
sportu oraz wielkiego przyjaciela 
młodzieży. 

Stanisław Wójcik, „pan 
Stasio, lub też „Sor”, jak 
nazywali go uczniowie, 
przez 37 lat swej pracy 
zawodowej dochował 
s ię  l i cznego  grona 
wychowanków. Sam 
b ę d ą c  p a s j o n a t e m 
sportu, zarażał nim 
innych, i – można tak 
chyba śmiało powied-
zieć – był najbardziej 
lubianym przez młodzi-

eż nauczycielem w historii szkoły w 
Cegłowie. Odszedł w lipcu zeszłego 
roku.
Memoriał  podzielono na t rzy 
sekwencje: piłka nożna, piłka ręczna 
oraz „wychowankowie”; w każdej z 
nich brały udział po cztery drużyny. 
Piłkę nożną reprezentowały 2 zespoły 

KS Jutrzenka Cegłów i 2 zespoły APN 
Mińsk Mazowiecki. W piłkę ręczną 
zmierzyły się składy: Winnica, Var-
sovia 2007, Jutrzenka Junior (rocznik 
2004) oraz zawodniczki z rocznika 
2008. Całą część turniejową imprezy 
zamknęły zmagania old boyów – kol-
egów z boiska Pana Stasia. 

Łączna liczba zawodników biorących 
udział w Memoriale przekroczyła 120 
osób.

Bezpośrednio po zmaganiach spor-
towych rozpoczął się poczęstunek, 
zorganizowany przez Siostry Pana 
Stasia, rodziców zawodniczek oraz 
panią prezes UKS 
Ju t rzenka  Jun ior 
Magdalenę Kaczor-
ek.
Na „deser” zostaw-
iono punkt szczeg-
ó l n i e  w a ż n y  i 
symboliczny, a mia-
nowicie uroczyste 
odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, ufund-
owanej przez Wójta 
Gminy Cegłów pana 
Marcina Uchmana, 
który osobiście objął 
honorowy patronat 

nad imprezą. Dokonały 
tego dwie byłe wychow-
anki „Sora”. 
Spotkanie obok osoby 
pana wójta, zaszczycił 
swą obecnością również 
Przewodniczący Rady 
Gminy Cegłów pan 
Radosława Chmielewski
Memoriał zakończyła 
dekoracja zwycięzców, 
wręczenie wszystkim 
uczestnikom pamiąt-
k o w y c h  k o s z u l e k  i 
wzruszający moment, 

kiedy to zawodniczki z ostatniego 
rocznika, trenowanego przez Pana 
Stanisława przekazały Rodzinie 
swego Trenera koszulkę meczową ze 
swymi podpisami.        

100 lat
 pani Wandy!

20 stycznia 2020 r. Wójt  Gminy 
Cegłów Marcin Uchman wraz z 
Katarzyną Korzeń - kierownikiem 
G m i n n e g o  O ś r o d k a  P o m o c y 
Społecznej w Cegłowie odwiedzili w 
Domu Opieki w Trzciance p. Wandę 
Antosiewicz. 
 Okazją do tego był wspaniały 
jubileusz, bowiem Pani Wanda akurat 
tego dnia obchodziła swoje 100 
urodziny. 
 Nasza Stulatka całe życie 
spędziła w Kiczkach, gdzie przyszła 
na świat, i gdzie jej ojciec, Józef 
Jarzębski, był sołtysem. Dwukrotnie 
zamężna, miała dwie córki. 
 Mimo wieku i  l icznych 
wiążących się z nim ułomności, pani 
Wanda wciąż  t rwa w dobrym 
zdrowiu, i z humorem znosi wszystko 
co niesie każdy dzień. 
 J a k  m ó w i ,  s p o s ó b  n a 
długowieczność to: dużo pracować i 
jeść wszystkiego po trochu.
 A my z całego serca życzymy 
Szanownej Jubilatce wszelkiej 
pomyślności, nieustającej pogody 

 Dnia 11 marca br. w Gminie 
Cegłów uroczyście obchodzono 
Dzień Sołtysa. Okolicznościowe spo-
tkanie, w którym uczestniczyli Sołtysi 
z terenu Gminy Cegłów oraz władze 
samorządowe odbyło się w Centrum 
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony 
Przyrody w Cegłowie.

 W pierwszej części uroczyst-
ości w specjalnie przygotowanym dla 
Sołtysów programie zaśpiewała Anna 
Cegiełka oraz wystąpił z krótkim 
przedstawieniem humorystycznym, 
dyrektor GBP – Kulturoteki w Cegło-

wie Tadeusz Lempkowski. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Cegłów Mar-
cin Uchman, który serdecznie pod-
ziękował Sołtysom za ich trud i wys-
iłek w sprawowaniu tak zaszczytnej 
funkcji oraz zaangażowanie na rzecz 
rozwoju i poprawy jakości życia całej 
społeczności Gminy Cegłów. Wójt 
życzył zebranym Sołtysom aby, wza-
jemna współpraca i zrozumienie zar-
ówno z mieszkańcami jak i władzami 
samorządu Gminy Cegłów przynosiła 
radość i realizację nowych wyzwań.

 W drugiej części spotkania 
Wójt Gminy Ceg-
łów wraz z Wic-
e p r z e w o-
dniczącym Rady 
Gminy Cegłów – 
Janem Kaczorkiem 
wręczyli Sołtysom 
okolicznościowe 
dyplomy oraz prak-

tyczne upominki w postaci wielof-
unkcyjnej opaski sportowej, która 
oprócz wskazywania godziny i daty 
posiada krokomierz, ciśnieniomierz, 
pomiar tętna, pomiar dystansu, pomiar 
spalonych kalorii w trybach : spacer, 
skakanka, brzuszki, a także monitori-
ng snu.

Po części oficjalnej Wójt Gminy 
zaprosił wszystkich na obiad, który 
został przygotowany przez Bistro 
Fiołek w Cegłowie, tort oraz symbo-
liczną lampkę szampana.

Bez Sołtysa ani rusz…
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V Cegłowski Orszak Trzech Króli
Tradycją stało się, że co roku, 6 
stycznia ulicami Cegłowa prze-
chodzi kolorowy Orszak Trzech 
Króli. Tak samo było i tym razem. 

Uroczystość rozpoczęły mszę święte 
w obu cegłowskich kościołach. A 
zaraz po nich cały orszak, już nie 
trzech, a trzystu króli (licząc również 
tych „małych króli” w papierowych 
koronach), w asyście sztandarów, 
strażaków, Wójta i Księży, pomaszer-
ował do Hali Sportowo – Widowisk-
owej przy ZS w Cegłowie. 
W tym roku w rolę monarchów na 
wierzchowcach wcielili się p. Michał 
Wadas, przewodniczący Rady Gminy 
Gminy p. Radosław Chmielewski 
oraz p. Tadeusz Lempkowski, dyrekt-
or GBP – Kulturoteki.
Podczas przystanków dwaj cegłow-
scy księża proboszczowie, Dariusz 
Cempura oraz Grzegorz Dróżdż, 
zgodnie z rytuałem, poświeconą 

kredą, postawili znak C + M + B 
( s k r ó t  o d  ł a c .  C h r i s t u s 
Mansionem Benedictat, tj. Chry-
stus nawiedza ten dom) 

Na miejscu czekała na 
zebranych moc atrakcji i 
n iezapomniana  ucz ta 
duchowa w postaci przed-
stawienia jasełkowego, 
przygotowanego przez 
u c z n i ó w  m i e j s c o w e j 
szkoły. Zaraz zaś po nim 
odbył się koncert kolęd, w 
wykonaniu Chóru im. A. 
Kłosiewicza z Wawra, oraz 
grupy utalentowanych 
uczniów mińskiej Szkoły 
Artystycznej.
Przeprowadzono równi-

eż konkurs na najbarwniej 
ubraną klasę, gdzie I miejsce 
zajęła klasa III b.
Szczególnym punktem ponie-
działkowej uroczystości była 
jednak aukcja Światełko nadzi-
ei; dochód z niej posłuży do 
zakupu koców, śpiworów i 
namiotów dla dzieci w pogrą-
żonej w wojnie domowej Syrii. 

PODZIĘKOWANIE:
Wyrażamy naszą serdeczną wdzię-
czność wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do organizacji tegoroczne-
go Orszaku; a są to m. in. Parafia 
Rzymskokatolicka p. w. Św. Jana 
Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła 

w Cegłowie, Parafia Starokatolic-
kiego Kościoła  Mariawitów p. w. św. 
Jana Chrzciciela w Cegłowie, Zespół 

Szkolny w Cegłowie, OSP w Ceg-
łowie Klub Kulturalne Zacisze, Gmin-
na Biblioteka Publiczna – Kult-
uroteka, Gminna Komisja Rozw-
iązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkoman-
ii, Fundacja Światełko Nadziei dla 
Syrii, Stajnia Rudnik, Stajnia Wielg-
osówka. 
                 

I Memoriał  pamięci Stanisława Wójcika
W sobotę, 1 lutego 2020 r. w Hali 
Sportowo – Widowiskowej w 
Cegłowie odbył się I Memoriał 
Stanisława Wójcika, wieloletniego 
nauczyciela wychowania fizycznego 
w ZS Cegłów, trenera, animatora 
sportu oraz wielkiego przyjaciela 
młodzieży. 

Stanisław Wójcik, „pan 
Stasio, lub też „Sor”, jak 
nazywali go uczniowie, 
przez 37 lat swej pracy 
zawodowej dochował 
s ię  l i cznego  grona 
wychowanków. Sam 
b ę d ą c  p a s j o n a t e m 
sportu, zarażał nim 
innych, i – można tak 
chyba śmiało powied-
zieć – był najbardziej 
lubianym przez młodzi-

eż nauczycielem w historii szkoły w 
Cegłowie. Odszedł w lipcu zeszłego 
roku.
Memoriał  podzielono na t rzy 
sekwencje: piłka nożna, piłka ręczna 
oraz „wychowankowie”; w każdej z 
nich brały udział po cztery drużyny. 
Piłkę nożną reprezentowały 2 zespoły 

KS Jutrzenka Cegłów i 2 zespoły APN 
Mińsk Mazowiecki. W piłkę ręczną 
zmierzyły się składy: Winnica, Var-
sovia 2007, Jutrzenka Junior (rocznik 
2004) oraz zawodniczki z rocznika 
2008. Całą część turniejową imprezy 
zamknęły zmagania old boyów – kol-
egów z boiska Pana Stasia. 

Łączna liczba zawodników biorących 
udział w Memoriale przekroczyła 120 
osób.

Bezpośrednio po zmaganiach spor-
towych rozpoczął się poczęstunek, 
zorganizowany przez Siostry Pana 
Stasia, rodziców zawodniczek oraz 
panią prezes UKS 
Ju t rzenka  Jun ior 
Magdalenę Kaczor-
ek.
Na „deser” zostaw-
iono punkt szczeg-
ó l n i e  w a ż n y  i 
symboliczny, a mia-
nowicie uroczyste 
odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, ufund-
owanej przez Wójta 
Gminy Cegłów pana 
Marcina Uchmana, 
który osobiście objął 
honorowy patronat 

nad imprezą. Dokonały 
tego dwie byłe wychow-
anki „Sora”. 
Spotkanie obok osoby 
pana wójta, zaszczycił 
swą obecnością również 
Przewodniczący Rady 
Gminy Cegłów pan 
Radosława Chmielewski
Memoriał zakończyła 
dekoracja zwycięzców, 
wręczenie wszystkim 
uczestnikom pamiąt-
k o w y c h  k o s z u l e k  i 
wzruszający moment, 

kiedy to zawodniczki z ostatniego 
rocznika, trenowanego przez Pana 
Stanisława przekazały Rodzinie 
swego Trenera koszulkę meczową ze 
swymi podpisami.        

100 lat
 pani Wandy!

20 stycznia 2020 r. Wójt  Gminy 
Cegłów Marcin Uchman wraz z 
Katarzyną Korzeń - kierownikiem 
G m i n n e g o  O ś r o d k a  P o m o c y 
Społecznej w Cegłowie odwiedzili w 
Domu Opieki w Trzciance p. Wandę 
Antosiewicz. 
 Okazją do tego był wspaniały 
jubileusz, bowiem Pani Wanda akurat 
tego dnia obchodziła swoje 100 
urodziny. 
 Nasza Stulatka całe życie 
spędziła w Kiczkach, gdzie przyszła 
na świat, i gdzie jej ojciec, Józef 
Jarzębski, był sołtysem. Dwukrotnie 
zamężna, miała dwie córki. 
 Mimo wieku i  l icznych 
wiążących się z nim ułomności, pani 
Wanda wciąż  t rwa w dobrym 
zdrowiu, i z humorem znosi wszystko 
co niesie każdy dzień. 
 J a k  m ó w i ,  s p o s ó b  n a 
długowieczność to: dużo pracować i 
jeść wszystkiego po trochu.
 A my z całego serca życzymy 
Szanownej Jubilatce wszelkiej 
pomyślności, nieustającej pogody 

 Dnia 11 marca br. w Gminie 
Cegłów uroczyście obchodzono 
Dzień Sołtysa. Okolicznościowe spo-
tkanie, w którym uczestniczyli Sołtysi 
z terenu Gminy Cegłów oraz władze 
samorządowe odbyło się w Centrum 
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony 
Przyrody w Cegłowie.

 W pierwszej części uroczyst-
ości w specjalnie przygotowanym dla 
Sołtysów programie zaśpiewała Anna 
Cegiełka oraz wystąpił z krótkim 
przedstawieniem humorystycznym, 
dyrektor GBP – Kulturoteki w Cegło-

wie Tadeusz Lempkowski. Następnie 
głos zabrał Wójt Gminy Cegłów Mar-
cin Uchman, który serdecznie pod-
ziękował Sołtysom za ich trud i wys-
iłek w sprawowaniu tak zaszczytnej 
funkcji oraz zaangażowanie na rzecz 
rozwoju i poprawy jakości życia całej 
społeczności Gminy Cegłów. Wójt 
życzył zebranym Sołtysom aby, wza-
jemna współpraca i zrozumienie zar-
ówno z mieszkańcami jak i władzami 
samorządu Gminy Cegłów przynosiła 
radość i realizację nowych wyzwań.

 W drugiej części spotkania 
Wójt Gminy Ceg-
łów wraz z Wic-
e p r z e w o-
dniczącym Rady 
Gminy Cegłów – 
Janem Kaczorkiem 
wręczyli Sołtysom 
okolicznościowe 
dyplomy oraz prak-

tyczne upominki w postaci wielof-
unkcyjnej opaski sportowej, która 
oprócz wskazywania godziny i daty 
posiada krokomierz, ciśnieniomierz, 
pomiar tętna, pomiar dystansu, pomiar 
spalonych kalorii w trybach : spacer, 
skakanka, brzuszki, a także monitori-
ng snu.

Po części oficjalnej Wójt Gminy 
zaprosił wszystkich na obiad, który 
został przygotowany przez Bistro 
Fiołek w Cegłowie, tort oraz symbo-
liczną lampkę szampana.

Bez Sołtysa ani rusz…
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„Pięćdziesiątka jedynka” 
Andrzeja „E-molla” Kowalczyka 

W sobotę, 15 lutego, w Hali 
Widowiskowo –  Spor towej  w 
Cegłowie odbył się 
szczególny koncert ZEMOLLEM 
SESSION, pt. minimum 51 x 51. 

Tytuł ten jest oczywiście 
nieprzypadkowy, ale najpierw może 
dwa zdania o samym składzie 
Zemollem-u. 

Tworzą  go  m. in .  Anna 
Józefina Lubieniecka (Varius Manx, 
Lari Lu), Marek Piekarczyk (TSA), 
Mieczysław Jurecki (Budka Suflera), 
Jerzy Styczyński (Dżem), Jacek 
Markuszewski (De Mono), zespół 
Szumni, zaś jako gwiazda sobotniego 
wieczoru, wystąpił Tadeusz Woźniak 
z rodziną i wspólnie wykonali kilka 
u t w o r ó w ,  w  t y m  s ł y n n e g o 
„Zegarmistrza światła”. 

Nie sposób też nie dodać do 
tego grona pań z zespołu Zorza, 
działającym przy Klubie Kulturalne 
Zacisze, które pod kierownictwem 
Jolanty Kowalczyk, otworzyły 
sobotni koncert.

Wszyscy oni – skrzyknięci 
przez pochodzącego z Cegłowa 
gitarzystę i producenta muzycznego 
Andrzeja „E-molla” Kowalczyka, 
użyczyli swego talentu wielkiej idei 
d o k o ń c z e n i a  b u d o w y  „ D o m u 
muzyki”. 

Jest to placówka, powstająca 
w miejscowości Ruda obok Mińska 
Mazowieckiego, którą od lat powołuje 

do życia stowarzyszenie o tej samej 
nazwie. W przyszłości ma stać się ona 
integracyjnym domem pracy twórczej 
i azylem dla artystów, zwłaszcza tych 

z ograniczeniami, zaś istnienie 
takiego miejsca – jak zauważa „E-
moll” Kowalczyk – nie jest już tylko 
j e g o  m a r z e n i e m ,  a l e  r e a l n ą 
koniecznością. 

Cegiełkę na budowę „Domu 
Muzyki” w postaci płyty mógł nabyć 
każdy przed i po koncercie. 

Ale była też inna, nieco 
bardziej „przyziemna” okazja do 
świętowania – 51 urodziny Andrzeja 

„E-molla” Kowalczyka. 
J u b i l a t  w  c h a r a k t e r z e 

prezentów otrzymał także kilka 
„ p i ę d z i e s i ą t e k  j e d y n e k ” ,  o d 
legendarnego przeboju „51”  – 
wyśpiewanego specjalnie na jego 
cześć przez Marka Piekarczyka aż po 
51 tradycyjnych sójek mazowieckich 
a wraz z nimi... coś do picia – również 
luźno związanego z tą liczbą; te z kolei 
prezenty w imieniu gminy Cegłów 
wręczył „E-mollowi” pan wójt 
Marcin Uchman.

J e d n a k  t e g o  w i e c z o r u 
znalazła się też chwila na zadumę: 
Mieczysław Jurecki, basista Budki 
Suflera,  zaintonował na swym 
instrumencie fragment utworu „Jest 
taki samotny dom”. A był to jego hołd 
dla twórcy tego przeboju, zmarłego 
n i edawno  Romua lda  L ipko  – 
klawiszowca i lidera Budki.    

K o n c e r t  n a  ż y w o 
transmitowany był przez rozgłośnie 
Radio Dla Ciebie. Patronatem objęli 
go  m. in .  Związek  Zawodowy 
Muzyków RP, Gmina Cegłów oraz 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. 

Całość poprowadził Marek 
Wiernik, dziennikarz muzyczny 
RDC i wielki przyjaciel Cegłowa. 

                                                                                                                   
red. Jedynak 
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28 Finał WOŚP w Cegłowie

12 stycznia, już po raz 28 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. 
W Cegłowie sztab orkiestry znów 
ulokowano w Hali Widowiskowo – 
Sportowej przy Zespole Szkół. 

Zgromadzili się tam wszyscy 
ci, którzy choć symboliczną złotó-
wka wspomogli tegoroczny WOŚP. 

W tym roku zbiórka prowad-
zona był na rzecz zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnos-
tycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej.

Cegłowski Finał na dobrą 

sprawę rozpoczął się już 
w sobotę i zagrał na roc-
kowo. Uświetniły go 
kapele I Can't Today, 
Tarło, Brickvillers i Blo-
ody Daisy.

W n i e d z i e l ę , 
kiedy Orkiestra „ro-
zszalała się” już na dob-
re ,  szczególnie  sat-
ys fakc ję  mie l i  fan i 
muzyki tanecznej. O 
dobrą zabawę zadbały 
grupy Szafir, NASTJA i 
So lar i s .  Na  s cen i e 
pojawiły się także: teatr 
p r z e d s z k o l a k ó w  z 
Funny Kids ,  zespół 
wokalny z Klubu Kul-
turalne Zacisze, Skrzy-
dlate ciocie i Rewia 
Gwiazd.

Odbyły się też 
pokazy zumby i tańca 
nowoczesnego.

Występy artys-
tyczne przeplatały 
się z aukcjami, pro-
wadzonymi na zmi-
anę przez Ewelinę 
Chmielewską, Mar-
zenę Białek i Rafała 
Ratuskiego. 

A licytować 
można było całe 
mnóstwo gadżetów i 
to „na każdą kiesze-
ń”, i trzeba przyzn-
ać, że Cegłowianie 
nie są skąpi, przy-
najmniej jeśli chodzi 
o sprawy najważnie-
j s z e ,  b o w i e m  w 
odpowiedzi „sypały 
się” w stronę sceny 
b a r d z o  p o w a ż n e 
kwoty.

Dodatkowo 
na tych, którzy w 
weekend przybyli do 
H a l i  n a  W O Ś P, 
czekało mnóstwo 
rożnych atrakcji; był 
orkiestrowy sklepik, 

akcja „zrób lub kup bransoletkę”, 
kiermasz książek, słodka kawiarenk-
a, w niej – kawa i herbata, wojskowa 
grochówka a dla mniej wybrednych – 
pajda chleba „ze szmalcem”.

Całość uwieńczyło oczyw-
iście Światełko do nieba, lecz w nieco 
innej niż zazwyczaj formie, bowiem 
w trosce o zwierzęta organizatorzy 
zrezygnowali z fajerwerków; zastą-
piło je olbrzymie serce z płonących 
pochodni.

Dzięki zaangażowaniu rze-
szy ludzi i hojności mieszkańców 
naszej gminy i gości z gmin ośc-
iennych, w bieżącym roku udało się 
zebrać niebagatelną kwotę 29 104, 12 
zł.

Szczególne podziękowania 
należą się szefowej cegłowskiego 
sztabu WOŚP, p. Małgorzacie Dęb-
owskiej i wszystkim artystom i 
wolontariuszom za ich serce i 
zaangażowanie w tegoroczny finał. 
Wielkie „Siema!”  
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Tytuł ten jest oczywiście 
nieprzypadkowy, ale najpierw może 
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Wystawa prac Mirosława Chylińskiego w mińskim „Pałacu”
oraz I miejsce Ewy Jachimskiej – Bieniek na konkursie w Mistowie.

W czwartek, 5 grudnia, w 
Miejskim Domu Kultury w Mińsku 
Mazowieckim odbył się wernisaż 
wystawy obrazów cegłowskiego 
malarza Mirosława Chylińskiego. 

Wydarzenie przyciągnęło 
dużą ilość widzów, tym bardziej, że 
uświetnił je mini-recital flecistki, 
Marty Sosińskiej, prywatnie córki 
Mistrza.

Niespodziewanie jednak z 
tym doniosłym wydarzeniem złączyło 
się inne, równie miłe dla naszej 
społeczności.  

Otóż 26 stycznia w Mistowie 
(gm. Jakubów) odbyła się druga 
edycja konkursu recytatorskiego 
Seniorzy pamiętają... Ostatnie 30 lat  
w mojej gminie. Po raz drugi także 
laureatką głównej nagrody została 
reprezentantka Uniwersytetu II i III 
wieku w Cegłowie. W tym roku za 
opowieść pt. „Nasz Gauguin” , 
otrzymała ją pani Ewa Jachimska – 
Bieniek. 
            Fragmenty zwycięskiego 
utworu drukujemy poniżej.

C e g ł ó w  i  j e g o  o k o l i c e 
zamieszkuje szeroka rzesza ludzi 
zdolnych i wrażliwych (...)

Jedną z takich osób jest pan 
Mirosław Chyliński ,  malarz – 
samouk, zwany przez miejscowych 
„cegłowskim Gauguinem”(...) 

Jego prace publikowano w 
kilku książkach, a w 2009 roku 
u h o n o r o w a n y  z o s t a ł  t y t u ł e m 
„Osobowość Powiatu Mińskiego”. 
Jest również autorem stacji Drogi 
krzyżowej w kościele starokatolickim 
mariawitów w Cegłowie (...)

To człowiek równie ciekawy 
co skromny (...) mający w sobie coś z 
dziecka; w żadnym wypadku – 
prześmiewca lecz ironista już trochę 
tak (...) Niech świadczy o tym cykl 
prac, które przedstawiają świat 
zabawek. 

Znalezione gdzieś na strychu, 
wysypane z pudła „pluszaki”, 
ołowiani żołnierze (...) albo ten ostro i 
pięknie wymalowany złowrogi 
klown, który trzyma w rękach sznurki 
marionetek. To już nie jest naiwny 
„malunek” znad dziecinnego łóżka – 
to nasze życie, chcące nam coś 
powiedzieć.       

Ale nade wszystko pasją pana 
Mirka ( . . . )  jes t  konsekwentne 
utrwalanie ginącej architektury i 
pejzażu Mazowsza i Podlasia.

I  tak  jeździ  po  Polsce , 

fotografuje a potem odtwarza te 
widoki na płótnie. Po prostu, ocala je 
przed śmiercią (...) z obojętności. 

Ci ludzie w dali – obróceni 
tyłem do widza (...) smutni synowie 
marnotrawni... I oto dziś właśnie z 
tobołkami doświadczeń, staną za 
chwilę u progu chałup (...) Stare 
umarło, nowe – poszło sobie gdzieś, 
gdzie mu lepiej. Nie ma już ludzi i 
tylko rzeczy przeżyły apokalipsę (...)

Jakieś wazoniki, pajace z 
odpustu – patrzące tęsknie przez okna 
w domach, w których nikt nie 
mieszka. Smutni święci na ikonach – 
p ł a c z ą  s o b i e  z a  s z y b a m i  – 
BARIERAMI NIE DO PRZEJŚCIA. 

Ale czy na pewno? A może 
właśnie ta ryska na szybie, u góry (...) 
to jest dla tych Rzeczy – czyli dla nas 
samych – sygnał, że warto jest czekać: 
pozwalać się odnaleźć. I nie ważne, 
skąd idziemy, kim jesteśmy, gdzie 
zmierzamy.

Trzeba być martwą naturą, 
która mówi światu: „czekam – więc 
jestem”! 

Laureatce i jej Bohaterowi 
serdecznie gratulujemy. 

                                                                                                                
red. Jedynak

157 rocznica Powstania Styczniowego

W dniu 22 stycznia br., w 157 
rocznicę ogłoszenia Manifestu 
Tymczasowego Rządu Narodowego i 

tym samym – wybuchu Powstania 
Styczniowego, Wójt Gminy Cegłów 
p. Marcin Uchman złożył hołd 
poległym powstańcom z 1863 roku w 
Kuflewie i Mieni – dwu miejscach ich 
walki, które znajdują się w naszej 
okolicy. 
P o w s t a n i e  S t y c z n i o w e  b y ł o 
n a j w i ę k s z y m  i  j e d n y m  z 
najkrwawszych polskich zrywów 
niepodległościowych wieku XIX. 
Jego ofiarą padło kilkanaście tysięcy 
ofiar.  Mówienie jednak o nim 
w y ł ą c z n i e  j a k o  „ n a r o d o w e j 
katastrofie” nie jest uzasadnione, 
ponieważ jego legenda znacząco 
wpłynęła na „nowe” pokolenia, 
inspirując je do pracy (pozytywiści) a 
następnie do walki (Legiony) na rzecz 
„wskrzeszenia” Ojczyzny.

Gminy Cegłów powstanie 
także nie ominęło, choć doświadczyło 

ją w sposób możliwie łagodny. Nie 
miała tu miejsca żadna znaczniejsza 
bitwa, a ledwie kilka potyczek, 
s t o c z o n y c h  p r z e z  p r z e l o t n i e 
stacjonujące w tutejszych lasach 
oddziały powstańcze Borelowskiego, 
J ankowsk iego ,  Lu teńsk iego  i 
Wojdygi. 

Jednakże z historią naszych 
stron wiążą się też dzieje innej ważnej 
postaci tamtego okresu...

P u ł k o w n i k  K a z i m i e r z 
Kobyliński, pochodzący z Podlasia, 
dowódca dużej, liczącej ok. 300 ludzi 
partii, która w pierwszej fazie walk na 
grodzieńszczyźnie odniosła szereg 
zwycięstw.

27 października 1863 r. miał 
on przechodzić wraz ze swym 
odziałem gościńcem z Kałuszyna 
przez Kuflew i dalej, w lubelskie. 
Jednak został zdekonspirowany i 

zmuszony był stawić zbrojny opór 
Rosjanom, próbującym go ująć. 

Kobyliński i niewielka grupa 
jego ludzi (w tym dwóch synów 
pułkownika) zdołała „wyrwać się” z 
zasadzki i poczęła uciekać w stronę 
Cegłowa, zostawiając jednakowoż na 
placu boju w pobliżu kuflewskiego 
cmentarza 25 poległych. 

Pochowano ich wszystkich 
przy drodze i postawiono w tym 
mie j scu ,  s to jący  tam do  dz i ś 
drewniany krzyż. 

W roku 2013, w 150 rocznicę 
zrywu mieszkańcy gmin Mrozy i 
Cegłów ufundowali w tym miejscu 
pamiątkową tablicę.  

P o d a n a  w y ż e j  w e r s j a 
wydarzeń jest tylko hipotezą, syntezą 

k i l k u  w e w n ę t r z n i e 
sprzecznych z  sobą 
relacji. Nie wykluczone 
bowiem, że szczątki 
p o w s t a ń c ó w , 
odnalez ionych przy 
d r o d z e  n i e o p o d a l 
cmentarza w Kuflewie, 
nie mają nic wspólnego z 
o s o b ą  p u ł k o w n i k a 
Kobylińskiego. 

Jednak co do 
samego pułkownika, 
pewnym jest, że zginał 
on pod Mienią, kilka dni 
później,  4 l istopada, zarąbany 
szablami ścigających go kozaków. W 
tej samej bitwie poległo obok niego 
jeszcze ok. 50 jego podkomendnych.   

A pogrzebano go, podobnie 
jak 25 „bezimiennych” spod Kuflewa, 
tam, gdzie padł. 

red. Jedynak
                                                                                                           

Uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Ochrony Przyrody z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie

W roku 2020 instytucja 
samorządu terytorialnego obchodzi 
swoje 30 – lecie. 

Dla Gminy Cegłów także jest 
to rok szczególny, choćby z uwagi na 
fakt, że rozpoczyna go realizacja 
ważnej dla naszej społeczności inwes-
tycji...

15  s tyczn ia  u roczyśc ie 
oddano do użytku budynek Centrum 
Z r ó w n o w a ż o n e g o  R o z w o j u 
i Ochrony Przyrody w Cegłowie, 
z siedzibą OSP Cegłów. 

Wydarzenie odbyło się w 
towarzystwie gościa honorowego – 
Pana  Władys ława  Kos in iak-
Kamysza, szefa Klubu Parlamenta-
rnego Koalicja Polska i posła na sejm 
RP, w latach 2011 - 15 ministra Pracy i 
Polityki Społecznej.

Obiekt, który powstał w 
znacznej mierze dzięki dofinansowan-
iu ze środków samorządu województ-
wa mazowieckiego (w wys. 2 milio-
nów zł) oraz nieocenionemu wsparciu 
jego członów w osobach Pana Marsz-

ałka Adama Struzika oraz 
Pani Wicemarszałek Janiny 
Ewy Orzełowskiej, prze-
znaczony jest na potrzeby 
społeczne. 

W y p o s a ż o n e 
w nowoczesne systemy 
komputerowe i multimedi-
alne Centrum ma za zadanie 
służyć jako miejsce szkole-

ń, seminariów i konferencji, a – w 
swej części „strażackiej” – jako baza 
cegłowskiej OSP, zaś w razie potrzeby 
„przemieni się” w zapasowe centrum 
dowodzenia Państwowej Straży Poż-
arnej. 

Oprócz działań edukacyjnych 
i proekologicznych obiekt ma za 
zadanie spełniać też funkcję integ-
rującą mieszkańców.   

Pieczę nad Centrum objęły 
„ n a  s p ó ł k ę ” 
Gminna Bibliot-
eka Publiczna – 
Kulturoteka (w 
j e g o  c z ę ś c i 
z w i ą z a n e j  z 
e d u k a c j a 
e k o l o g i c z n ą , 
zarządzaniem 
sala konferency-
jną i potencj-
ałem multime-
dialnym), oraz 
zarząd Ochotn-
i c z e j  S t r a ż y 

Pożarnej w Cegłowie (w części 
dotyczącej zabezpieczeniem gotowo-
ści bojowej, socjalnej i szkoleniowej).

Generalnym wykonawcom 
budowy Centrum była firma LUX z 
Mińska Mazowieckiego a wartość 
całego zadania (zakup działek, 
wyposażenie oraz koszt prac budowl-
anych) wyniosła powyżej 3,4 miliona 
zł.  

W imieniu naszych mieszk-
ańców składamy wyrazy wdzięczno-
ści wszystkim Osobom i Instytucjom, 
szczególnie Marszałkowi Województ-
wa Mazowieckiego Adamowi Struzi-
kowi,. których wsparcie finansowe, 
życzliwość, wiedza i poświęcenie 
przyczyniły się do powstania tak 
wspaniałego i potrzebnego nam 
obiektu.   

str. 9



str. #

Wystawa prac Mirosława Chylińskiego w mińskim „Pałacu”
oraz I miejsce Ewy Jachimskiej – Bieniek na konkursie w Mistowie.

W czwartek, 5 grudnia, w 
Miejskim Domu Kultury w Mińsku 
Mazowieckim odbył się wernisaż 
wystawy obrazów cegłowskiego 
malarza Mirosława Chylińskiego. 

Wydarzenie przyciągnęło 
dużą ilość widzów, tym bardziej, że 
uświetnił je mini-recital flecistki, 
Marty Sosińskiej, prywatnie córki 
Mistrza.

Niespodziewanie jednak z 
tym doniosłym wydarzeniem złączyło 
się inne, równie miłe dla naszej 
społeczności.  

Otóż 26 stycznia w Mistowie 
(gm. Jakubów) odbyła się druga 
edycja konkursu recytatorskiego 
Seniorzy pamiętają... Ostatnie 30 lat  
w mojej gminie. Po raz drugi także 
laureatką głównej nagrody została 
reprezentantka Uniwersytetu II i III 
wieku w Cegłowie. W tym roku za 
opowieść pt. „Nasz Gauguin” , 
otrzymała ją pani Ewa Jachimska – 
Bieniek. 
            Fragmenty zwycięskiego 
utworu drukujemy poniżej.

C e g ł ó w  i  j e g o  o k o l i c e 
zamieszkuje szeroka rzesza ludzi 
zdolnych i wrażliwych (...)

Jedną z takich osób jest pan 
Mirosław Chyliński ,  malarz – 
samouk, zwany przez miejscowych 
„cegłowskim Gauguinem”(...) 

Jego prace publikowano w 
kilku książkach, a w 2009 roku 
u h o n o r o w a n y  z o s t a ł  t y t u ł e m 
„Osobowość Powiatu Mińskiego”. 
Jest również autorem stacji Drogi 
krzyżowej w kościele starokatolickim 
mariawitów w Cegłowie (...)

To człowiek równie ciekawy 
co skromny (...) mający w sobie coś z 
dziecka; w żadnym wypadku – 
prześmiewca lecz ironista już trochę 
tak (...) Niech świadczy o tym cykl 
prac, które przedstawiają świat 
zabawek. 

Znalezione gdzieś na strychu, 
wysypane z pudła „pluszaki”, 
ołowiani żołnierze (...) albo ten ostro i 
pięknie wymalowany złowrogi 
klown, który trzyma w rękach sznurki 
marionetek. To już nie jest naiwny 
„malunek” znad dziecinnego łóżka – 
to nasze życie, chcące nam coś 
powiedzieć.       

Ale nade wszystko pasją pana 
Mirka ( . . . )  jes t  konsekwentne 
utrwalanie ginącej architektury i 
pejzażu Mazowsza i Podlasia.

I  tak  jeździ  po  Polsce , 

fotografuje a potem odtwarza te 
widoki na płótnie. Po prostu, ocala je 
przed śmiercią (...) z obojętności. 

Ci ludzie w dali – obróceni 
tyłem do widza (...) smutni synowie 
marnotrawni... I oto dziś właśnie z 
tobołkami doświadczeń, staną za 
chwilę u progu chałup (...) Stare 
umarło, nowe – poszło sobie gdzieś, 
gdzie mu lepiej. Nie ma już ludzi i 
tylko rzeczy przeżyły apokalipsę (...)

Jakieś wazoniki, pajace z 
odpustu – patrzące tęsknie przez okna 
w domach, w których nikt nie 
mieszka. Smutni święci na ikonach – 
p ł a c z ą  s o b i e  z a  s z y b a m i  – 
BARIERAMI NIE DO PRZEJŚCIA. 

Ale czy na pewno? A może 
właśnie ta ryska na szybie, u góry (...) 
to jest dla tych Rzeczy – czyli dla nas 
samych – sygnał, że warto jest czekać: 
pozwalać się odnaleźć. I nie ważne, 
skąd idziemy, kim jesteśmy, gdzie 
zmierzamy.

Trzeba być martwą naturą, 
która mówi światu: „czekam – więc 
jestem”! 

Laureatce i jej Bohaterowi 
serdecznie gratulujemy. 

                                                                                                                
red. Jedynak

157 rocznica Powstania Styczniowego

W dniu 22 stycznia br., w 157 
rocznicę ogłoszenia Manifestu 
Tymczasowego Rządu Narodowego i 

tym samym – wybuchu Powstania 
Styczniowego, Wójt Gminy Cegłów 
p. Marcin Uchman złożył hołd 
poległym powstańcom z 1863 roku w 
Kuflewie i Mieni – dwu miejscach ich 
walki, które znajdują się w naszej 
okolicy. 
P o w s t a n i e  S t y c z n i o w e  b y ł o 
n a j w i ę k s z y m  i  j e d n y m  z 
najkrwawszych polskich zrywów 
niepodległościowych wieku XIX. 
Jego ofiarą padło kilkanaście tysięcy 
ofiar.  Mówienie jednak o nim 
w y ł ą c z n i e  j a k o  „ n a r o d o w e j 
katastrofie” nie jest uzasadnione, 
ponieważ jego legenda znacząco 
wpłynęła na „nowe” pokolenia, 
inspirując je do pracy (pozytywiści) a 
następnie do walki (Legiony) na rzecz 
„wskrzeszenia” Ojczyzny.

Gminy Cegłów powstanie 
także nie ominęło, choć doświadczyło 

ją w sposób możliwie łagodny. Nie 
miała tu miejsca żadna znaczniejsza 
bitwa, a ledwie kilka potyczek, 
s t o c z o n y c h  p r z e z  p r z e l o t n i e 
stacjonujące w tutejszych lasach 
oddziały powstańcze Borelowskiego, 
J ankowsk iego ,  Lu teńsk iego  i 
Wojdygi. 

Jednakże z historią naszych 
stron wiążą się też dzieje innej ważnej 
postaci tamtego okresu...

P u ł k o w n i k  K a z i m i e r z 
Kobyliński, pochodzący z Podlasia, 
dowódca dużej, liczącej ok. 300 ludzi 
partii, która w pierwszej fazie walk na 
grodzieńszczyźnie odniosła szereg 
zwycięstw.

27 października 1863 r. miał 
on przechodzić wraz ze swym 
odziałem gościńcem z Kałuszyna 
przez Kuflew i dalej, w lubelskie. 
Jednak został zdekonspirowany i 

zmuszony był stawić zbrojny opór 
Rosjanom, próbującym go ująć. 

Kobyliński i niewielka grupa 
jego ludzi (w tym dwóch synów 
pułkownika) zdołała „wyrwać się” z 
zasadzki i poczęła uciekać w stronę 
Cegłowa, zostawiając jednakowoż na 
placu boju w pobliżu kuflewskiego 
cmentarza 25 poległych. 

Pochowano ich wszystkich 
przy drodze i postawiono w tym 
mie j scu ,  s to jący  tam do  dz i ś 
drewniany krzyż. 

W roku 2013, w 150 rocznicę 
zrywu mieszkańcy gmin Mrozy i 
Cegłów ufundowali w tym miejscu 
pamiątkową tablicę.  

P o d a n a  w y ż e j  w e r s j a 
wydarzeń jest tylko hipotezą, syntezą 

k i l k u  w e w n ę t r z n i e 
sprzecznych z  sobą 
relacji. Nie wykluczone 
bowiem, że szczątki 
p o w s t a ń c ó w , 
odnalez ionych przy 
d r o d z e  n i e o p o d a l 
cmentarza w Kuflewie, 
nie mają nic wspólnego z 
o s o b ą  p u ł k o w n i k a 
Kobylińskiego. 

Jednak co do 
samego pułkownika, 
pewnym jest, że zginał 
on pod Mienią, kilka dni 
później,  4 l istopada, zarąbany 
szablami ścigających go kozaków. W 
tej samej bitwie poległo obok niego 
jeszcze ok. 50 jego podkomendnych.   

A pogrzebano go, podobnie 
jak 25 „bezimiennych” spod Kuflewa, 
tam, gdzie padł. 

red. Jedynak
                                                                                                           

Uroczyste otwarcie Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Ochrony Przyrody z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie

W roku 2020 instytucja 
samorządu terytorialnego obchodzi 
swoje 30 – lecie. 

Dla Gminy Cegłów także jest 
to rok szczególny, choćby z uwagi na 
fakt, że rozpoczyna go realizacja 
ważnej dla naszej społeczności inwes-
tycji...

15  s tyczn ia  u roczyśc ie 
oddano do użytku budynek Centrum 
Z r ó w n o w a ż o n e g o  R o z w o j u 
i Ochrony Przyrody w Cegłowie, 
z siedzibą OSP Cegłów. 

Wydarzenie odbyło się w 
towarzystwie gościa honorowego – 
Pana  Władys ława  Kos in iak-
Kamysza, szefa Klubu Parlamenta-
rnego Koalicja Polska i posła na sejm 
RP, w latach 2011 - 15 ministra Pracy i 
Polityki Społecznej.

Obiekt, który powstał w 
znacznej mierze dzięki dofinansowan-
iu ze środków samorządu województ-
wa mazowieckiego (w wys. 2 milio-
nów zł) oraz nieocenionemu wsparciu 
jego członów w osobach Pana Marsz-

ałka Adama Struzika oraz 
Pani Wicemarszałek Janiny 
Ewy Orzełowskiej, prze-
znaczony jest na potrzeby 
społeczne. 

W y p o s a ż o n e 
w nowoczesne systemy 
komputerowe i multimedi-
alne Centrum ma za zadanie 
służyć jako miejsce szkole-

ń, seminariów i konferencji, a – w 
swej części „strażackiej” – jako baza 
cegłowskiej OSP, zaś w razie potrzeby 
„przemieni się” w zapasowe centrum 
dowodzenia Państwowej Straży Poż-
arnej. 

Oprócz działań edukacyjnych 
i proekologicznych obiekt ma za 
zadanie spełniać też funkcję integ-
rującą mieszkańców.   

Pieczę nad Centrum objęły 
„ n a  s p ó ł k ę ” 
Gminna Bibliot-
eka Publiczna – 
Kulturoteka (w 
j e g o  c z ę ś c i 
z w i ą z a n e j  z 
e d u k a c j a 
e k o l o g i c z n ą , 
zarządzaniem 
sala konferency-
jną i potencj-
ałem multime-
dialnym), oraz 
zarząd Ochotn-
i c z e j  S t r a ż y 

Pożarnej w Cegłowie (w części 
dotyczącej zabezpieczeniem gotowo-
ści bojowej, socjalnej i szkoleniowej).

Generalnym wykonawcom 
budowy Centrum była firma LUX z 
Mińska Mazowieckiego a wartość 
całego zadania (zakup działek, 
wyposażenie oraz koszt prac budowl-
anych) wyniosła powyżej 3,4 miliona 
zł.  

W imieniu naszych mieszk-
ańców składamy wyrazy wdzięczno-
ści wszystkim Osobom i Instytucjom, 
szczególnie Marszałkowi Województ-
wa Mazowieckiego Adamowi Struzi-
kowi,. których wsparcie finansowe, 
życzliwość, wiedza i poświęcenie 
przyczyniły się do powstania tak 
wspaniałego i potrzebnego nam 
obiektu.   
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Uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”

Jest już tradycją, że przedszkolaki z 
Publicznego Przedszkola w Cegłowie, 
świętują ten szczególny dzień razem. 

 W Klubie Kulturalne Zacisze 

odbyła się z tej okazji wspaniała 
uroczystość. W trakcie spotkania 
przedszkolaki zaprezentowały dziad-
kom swoje talenty. Recytowano na ich 

cześć wiersze, śpiewano piosenki oraz 
tańczono.

 W pięknej scenografii i wyjąt-
kowej atmosferze, wnuczęta wystą-
piły przed bliskimi. 

 
Ukochanym babciom i dziadkom 
dziękowano za cierpliwość, ogrom 
miłości, czas i opiekę, jakie poświ-
ęcają swym pociechom a w dowód 
wdzięczności dzieci wręczyły im 
własnoręcznie zrobione kalendarze i 
kwiaty.

 Po części artystycznej przys-
zedł czas na słodki poczęstunek, przy-
gotowany przez rodziców. 

 To było naprawdę wyjątkowe 
święto, pełne śmiechu i zabawy.

                                                                                                             
Agnieszka Prus

Aktywne ferie w naszym przedszkolu
Ferie w Publicznym Przedszkolu w 
Cegłowie minęły bardzo szybko. W 
tym czasie odbyło się wiele ciekawych 
zajęć i zabaw, podczas których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Zorgan-
izowaliśmy coś dla ciała i dla ducha.

  Wśród różnorodnych aktywn-
ości znalazło się m. in. „Kodowanie na 
dywanie”. 

 Podczas odkodowywania i 
odwzorowywania ukrytych obrazków 
za pomocą kolorowych kubeczków - 

rozstawianych na specjalnej macie, 
trzeba było nieco "ruszyć" głową. 

 Dużo radości sprawiły też0 
dzieciom zajęcia oddziałujące na ich 
zmysły, czyli zajęcia sensoplastyczne. 

Było przy tym wiele śmiechu i 
zabawy, a co za tym idzie, też bałaga-
nu... A wszystko w myśl zasady - 
dziecko ubrudzone to dziecko szczę-
śliwe. 

 Mieliśmy również okazję 
gościć w naszych progach podróżnika, 
który spędził wiele lat w Holandii i 
zechciał nam zaprezentować uroki 
tego wspaniałego kraju.

 W czasie ferii dzieci odwie-
dziły również Kino „Muza” w 
Mińsku Mazowieckim, gdzie przy 
okazji Walentynek obejrzały wesołą 
bajkę „Śnieżka i fantastyczna sióde-
mka”, a także naszą cegłowską G. B. 
P. - Kulturotekę. 

 Jako że w naszej codziennej 
pracy dużą wagę przywiązujemy do 
zajęć empirycznych, podczas ferii 
również nie mogło zabraknąć uwielb-
ianych przez dzieci doświadczeń. 

 Rola badacza i eksperyme-
ntatora okazała się fajną zabawą, która 
dostarczyła przedszkolakom wielu 
nowych doznań, wrażeń, emocji i rad-
ości, a jednocześnie sprawiła, że dzieci 
uczyły się odkrywając to, co nieznane, 
a przez to fascynujące, wykorzystując 

do tego produkty, które każda mama 
ma w swojej kuchni. 

 Tradycją w naszym przed-
szkolu stają się także zajęcia kulin-
arne. Znalazła się ku nim okazja, 
ponieważ w feryjnym kalendarzu 
pojawił się Dzień Pizzy i Tłusty 
Czwartek. Dlatego też nasi milus-
ińscy sami wykonali swe ulubione 
dania: pizze oraz słodkie, pachnące 
faworki, które z talerzyków znikn-
ęły w mgnieniu oka. 

 Czas ferii minął nam więc 
szybko, ale długo go będziemy 
wspominać.

Ewa Gut                     

W świetlicy szkolnej
    Po podzieleniu się wrażeniami z 
powitania Nowego Roku dzieci w 
świetlicy szkolnej poznały tradycje 

kolędowania oraz balów karnaw-
ałowych. Spróbowaliśmy podsum-
ować nasze sukcesy i porażki minion-
ego roku, a także stworzyć listę postan-
owień i marzeń na nowy rok. Następnie 
przenieśliśmy się do krain wiecznego 
śniegu i mrozu, a potem powróciliśmy 
do naszych polskich lasów, aby 
zapoznać dzieci z zachowaniem 
zwierząt podczas zimy, z zasadami 

dokarmiania i dbania o naszych małych 
przyjaciół. Druga połowa stycznia w 
świetlicy szkolnej upłynęła na nauce 
udzielania pierwszej pomocy i 
poznawaniu zasad postępowania w 
nagłych wypadkach. Następnie 
kształtowaliśmy u dzieci postawę 
bycia dobrym przyjacielem, określ-
aliśmy jego cechy oraz 
wykonaliśmy portrety swo-
jego prawdziwego przyjac-
iela. W tygodniu poprzed-
zającym ferie zimowe przy-
pomniane zostały zasady 
bezpieczeństwa podczas 
zabaw na śniegu i lodzie, 

spędzania wolnego czasu w 
domu, jak również podczas 
korzystania z internetu. 
W s z y s t k i m  d z i e c i o m 
życzyliśmy bezpiecznego i 
radosnego wypoczynku, 
beztroskiej zabawy, dużo 
śniegu i słońca  Po powrocie z ferii 
zimowych przenieśliśmy się do świata 
baśni. Dzieci poznawały baśnie 

różnych narodów, jednocześnie 
rozwijając zainteresowanie inną 
kulturą, wykonały zakładki do książek, 
sprawdziły swoją wiedzę za znajom-
ości baśni… Następnie prezen-
towaliśmy swoje zainteresowania i 
hobby. Opowiadaliśmy o własnych 
zbiorach oraz zastanawialiśmy się nad 

tym, co można kolekcjonować. Do 
naszej świetlicy szkolnej przyleciały 
już bociany, zakwitły też przebiśniegi. 
Czekamy na wiosnę!

Kwarantanna poetycka
Kwarantanna – to słowo, które obok słów 

koronawirus i pandemia, robi dziś największą karierę 
medialną. Brzmi to jak niesmaczny żart, zwłaszcza gdy 
wziąć pod uwagę rozmiary, skutki i cały ludzki dramat jaki 
niesie ze sobą obecna sytuacja niepewności i strachu przed 
wirusem COVID - 19. Co dzień są przecież nowi 
„odseparowani”, zarażeni, i niestety także zmarli. 

W trosce o swych „klientów” i pracowników wiele 
instytucji zawiesza dziś działalność na czas nieokreślony a 
korzystającym z nich na co dzień zaleca się pozostać w 
domach. 

W naszej gminie nie jest inaczej. „Stoi” urząd 
gminy, a wraz z nim hala sportowa i Kulturoteka. 
Odwołano tam też wszystkie zajęcia programowe. 
Oczywiście, jest to rzecz zrozumiała i trzeba ją 
zaakceptować, ale wypada też pomysleć o osobach 
korzystających z działalności tych miejsc; dla wielu z nich 
– nierzadko ludzi starszych, żyjących życiem tych 
instytucji, spotkających się tam co dzień z przyjaciółmi 
takie „uziemienie” to także jest dramat; to nagłe poczucie 
bycia „odstawionym na boczny tor”. Pragniemy więc choć 
w malej cząstce temu przeciwdziałać. 

Raz na dwa – trzy miesiące w naszej bibliotece 
odbywają się wieczory poezji. 
Niekiedy zdarza się, że odwiedzają nas wtedy znani goście 
(E. Bryll, G. Walczak). Zawsze jednak chodzi o to, by 
prezentować tam twórczość rodzimą. 

I dlatego też chcemy zaproponować Państwu – wszystkim, 
jak tu jesteście – mini wieczór poezji pt. „...góra do 
Mahometa”. Oferta nasza jest, jak powiadamy, 
symboliczna, mamy bowiem do dyspozycji tylko kilkoro 
lokalnych, ale za to sprawdzonych twórców, a w rolę 
konferansjera jak zawsze wcieli się p. Tadeusz 
Lempkowski. 

A więc usiądźmy wygodnie i zaczynamy.    
 T. Lempkowski: Pierwszą osoba, którą zapraszam na 
scenę jest Jadwiga Wąsowska. Artysta – lekarz tak ciała 
jak i duszy. Od wielu lat mieszka w Cegłowie. Wrastała w tę 
Ziemię, w pocie czoła ocalając przed zagładą tysiące 
zębów i serc. Tak, proszę państwa, serc. Weźmy choćby 
ostatnio wydany tomik pani Jadzi, pt. „Kim jestem?”. Jest 
to poezja przepełniona duchem św. Franciszka; ma w sobie 
wszystko, czego można dotknąć: Ojczyzna – w niej 
człowiek i jego uśmiech w zwykłym, wiosennym kolorze. 
Autorka i zarazem podmiot(ka) wierszy, sama będąc osobą 
światłą i powszechnie szanowaną, przygląda się ludziom: 
„dużym” i „małym”, mądrym i głupim – „przed i po 
szkodzie”. Zaś tomik jest niczym innym jak zapisem, 
plonem, czy też syntezą tych obserwacji. No i jeszcze ten 
sokratejski ton w tytule: „Kim jestem?”, jakby wieczna 
niepewność. Tyle doświadczeń, tyle drogi przebytej za 
nami, a my wciąż nie wiemy; i ciągle jeszcze mamy 
szczęście dostawać od losu szczególny ten dar „stawania 
się” – najświętszą niepewność. 
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Uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”

Jest już tradycją, że przedszkolaki z 
Publicznego Przedszkola w Cegłowie, 
świętują ten szczególny dzień razem. 

 W Klubie Kulturalne Zacisze 

odbyła się z tej okazji wspaniała 
uroczystość. W trakcie spotkania 
przedszkolaki zaprezentowały dziad-
kom swoje talenty. Recytowano na ich 

cześć wiersze, śpiewano piosenki oraz 
tańczono.

 W pięknej scenografii i wyjąt-
kowej atmosferze, wnuczęta wystą-
piły przed bliskimi. 

 
Ukochanym babciom i dziadkom 
dziękowano za cierpliwość, ogrom 
miłości, czas i opiekę, jakie poświ-
ęcają swym pociechom a w dowód 
wdzięczności dzieci wręczyły im 
własnoręcznie zrobione kalendarze i 
kwiaty.

 Po części artystycznej przys-
zedł czas na słodki poczęstunek, przy-
gotowany przez rodziców. 

 To było naprawdę wyjątkowe 
święto, pełne śmiechu i zabawy.

                                                                                                             
Agnieszka Prus

Aktywne ferie w naszym przedszkolu
Ferie w Publicznym Przedszkolu w 
Cegłowie minęły bardzo szybko. W 
tym czasie odbyło się wiele ciekawych 
zajęć i zabaw, podczas których każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Zorgan-
izowaliśmy coś dla ciała i dla ducha.

  Wśród różnorodnych aktywn-
ości znalazło się m. in. „Kodowanie na 
dywanie”. 

 Podczas odkodowywania i 
odwzorowywania ukrytych obrazków 
za pomocą kolorowych kubeczków - 

rozstawianych na specjalnej macie, 
trzeba było nieco "ruszyć" głową. 

 Dużo radości sprawiły też0 
dzieciom zajęcia oddziałujące na ich 
zmysły, czyli zajęcia sensoplastyczne. 

Było przy tym wiele śmiechu i 
zabawy, a co za tym idzie, też bałaga-
nu... A wszystko w myśl zasady - 
dziecko ubrudzone to dziecko szczę-
śliwe. 

 Mieliśmy również okazję 
gościć w naszych progach podróżnika, 
który spędził wiele lat w Holandii i 
zechciał nam zaprezentować uroki 
tego wspaniałego kraju.

 W czasie ferii dzieci odwie-
dziły również Kino „Muza” w 
Mińsku Mazowieckim, gdzie przy 
okazji Walentynek obejrzały wesołą 
bajkę „Śnieżka i fantastyczna sióde-
mka”, a także naszą cegłowską G. B. 
P. - Kulturotekę. 

 Jako że w naszej codziennej 
pracy dużą wagę przywiązujemy do 
zajęć empirycznych, podczas ferii 
również nie mogło zabraknąć uwielb-
ianych przez dzieci doświadczeń. 

 Rola badacza i eksperyme-
ntatora okazała się fajną zabawą, która 
dostarczyła przedszkolakom wielu 
nowych doznań, wrażeń, emocji i rad-
ości, a jednocześnie sprawiła, że dzieci 
uczyły się odkrywając to, co nieznane, 
a przez to fascynujące, wykorzystując 

do tego produkty, które każda mama 
ma w swojej kuchni. 

 Tradycją w naszym przed-
szkolu stają się także zajęcia kulin-
arne. Znalazła się ku nim okazja, 
ponieważ w feryjnym kalendarzu 
pojawił się Dzień Pizzy i Tłusty 
Czwartek. Dlatego też nasi milus-
ińscy sami wykonali swe ulubione 
dania: pizze oraz słodkie, pachnące 
faworki, które z talerzyków znikn-
ęły w mgnieniu oka. 

 Czas ferii minął nam więc 
szybko, ale długo go będziemy 
wspominać.

Ewa Gut                     

W świetlicy szkolnej
    Po podzieleniu się wrażeniami z 
powitania Nowego Roku dzieci w 
świetlicy szkolnej poznały tradycje 

kolędowania oraz balów karnaw-
ałowych. Spróbowaliśmy podsum-
ować nasze sukcesy i porażki minion-
ego roku, a także stworzyć listę postan-
owień i marzeń na nowy rok. Następnie 
przenieśliśmy się do krain wiecznego 
śniegu i mrozu, a potem powróciliśmy 
do naszych polskich lasów, aby 
zapoznać dzieci z zachowaniem 
zwierząt podczas zimy, z zasadami 

dokarmiania i dbania o naszych małych 
przyjaciół. Druga połowa stycznia w 
świetlicy szkolnej upłynęła na nauce 
udzielania pierwszej pomocy i 
poznawaniu zasad postępowania w 
nagłych wypadkach. Następnie 
kształtowaliśmy u dzieci postawę 
bycia dobrym przyjacielem, określ-
aliśmy jego cechy oraz 
wykonaliśmy portrety swo-
jego prawdziwego przyjac-
iela. W tygodniu poprzed-
zającym ferie zimowe przy-
pomniane zostały zasady 
bezpieczeństwa podczas 
zabaw na śniegu i lodzie, 

spędzania wolnego czasu w 
domu, jak również podczas 
korzystania z internetu. 
W s z y s t k i m  d z i e c i o m 
życzyliśmy bezpiecznego i 
radosnego wypoczynku, 
beztroskiej zabawy, dużo 
śniegu i słońca  Po powrocie z ferii 
zimowych przenieśliśmy się do świata 
baśni. Dzieci poznawały baśnie 

różnych narodów, jednocześnie 
rozwijając zainteresowanie inną 
kulturą, wykonały zakładki do książek, 
sprawdziły swoją wiedzę za znajom-
ości baśni… Następnie prezen-
towaliśmy swoje zainteresowania i 
hobby. Opowiadaliśmy o własnych 
zbiorach oraz zastanawialiśmy się nad 

tym, co można kolekcjonować. Do 
naszej świetlicy szkolnej przyleciały 
już bociany, zakwitły też przebiśniegi. 
Czekamy na wiosnę!

Kwarantanna poetycka
Kwarantanna – to słowo, które obok słów 

koronawirus i pandemia, robi dziś największą karierę 
medialną. Brzmi to jak niesmaczny żart, zwłaszcza gdy 
wziąć pod uwagę rozmiary, skutki i cały ludzki dramat jaki 
niesie ze sobą obecna sytuacja niepewności i strachu przed 
wirusem COVID - 19. Co dzień są przecież nowi 
„odseparowani”, zarażeni, i niestety także zmarli. 

W trosce o swych „klientów” i pracowników wiele 
instytucji zawiesza dziś działalność na czas nieokreślony a 
korzystającym z nich na co dzień zaleca się pozostać w 
domach. 

W naszej gminie nie jest inaczej. „Stoi” urząd 
gminy, a wraz z nim hala sportowa i Kulturoteka. 
Odwołano tam też wszystkie zajęcia programowe. 
Oczywiście, jest to rzecz zrozumiała i trzeba ją 
zaakceptować, ale wypada też pomysleć o osobach 
korzystających z działalności tych miejsc; dla wielu z nich 
– nierzadko ludzi starszych, żyjących życiem tych 
instytucji, spotkających się tam co dzień z przyjaciółmi 
takie „uziemienie” to także jest dramat; to nagłe poczucie 
bycia „odstawionym na boczny tor”. Pragniemy więc choć 
w malej cząstce temu przeciwdziałać. 

Raz na dwa – trzy miesiące w naszej bibliotece 
odbywają się wieczory poezji. 
Niekiedy zdarza się, że odwiedzają nas wtedy znani goście 
(E. Bryll, G. Walczak). Zawsze jednak chodzi o to, by 
prezentować tam twórczość rodzimą. 

I dlatego też chcemy zaproponować Państwu – wszystkim, 
jak tu jesteście – mini wieczór poezji pt. „...góra do 
Mahometa”. Oferta nasza jest, jak powiadamy, 
symboliczna, mamy bowiem do dyspozycji tylko kilkoro 
lokalnych, ale za to sprawdzonych twórców, a w rolę 
konferansjera jak zawsze wcieli się p. Tadeusz 
Lempkowski. 

A więc usiądźmy wygodnie i zaczynamy.    
 T. Lempkowski: Pierwszą osoba, którą zapraszam na 
scenę jest Jadwiga Wąsowska. Artysta – lekarz tak ciała 
jak i duszy. Od wielu lat mieszka w Cegłowie. Wrastała w tę 
Ziemię, w pocie czoła ocalając przed zagładą tysiące 
zębów i serc. Tak, proszę państwa, serc. Weźmy choćby 
ostatnio wydany tomik pani Jadzi, pt. „Kim jestem?”. Jest 
to poezja przepełniona duchem św. Franciszka; ma w sobie 
wszystko, czego można dotknąć: Ojczyzna – w niej 
człowiek i jego uśmiech w zwykłym, wiosennym kolorze. 
Autorka i zarazem podmiot(ka) wierszy, sama będąc osobą 
światłą i powszechnie szanowaną, przygląda się ludziom: 
„dużym” i „małym”, mądrym i głupim – „przed i po 
szkodzie”. Zaś tomik jest niczym innym jak zapisem, 
plonem, czy też syntezą tych obserwacji. No i jeszcze ten 
sokratejski ton w tytule: „Kim jestem?”, jakby wieczna 
niepewność. Tyle doświadczeń, tyle drogi przebytej za 
nami, a my wciąż nie wiemy; i ciągle jeszcze mamy 
szczęście dostawać od losu szczególny ten dar „stawania 
się” – najświętszą niepewność. 

str. 11



str. #

J. Wąsowska: To może taki wiersz, który się nazywa 
Rozmowa z moją ojczyzną kochaną

Proszę Cię zechciej ze mną porozmawiać w ciszy
Gdy się poskarżysz nikt Cię nie usłyszy
Nikt nie chce słuchać skargi Twego losu
Ja Cię zrozumiem nie wydając głosu
Odczuję Cię sercem duszą Cię odczuje
Otwórz głębię cierpienia która Cię nurtuję
Wszak od wieków tronem Twoim włada
Ciągła zagłada
Czemu niebiosa nie są dla Ciebie łaskawe
Wszak 123 lata nie istniałaś prawie
I powstałaś niewolą udręczona
Jak Feniks z popiołów 
Wstałaś odrodzona
By świecić blaskiem
I ciepłem otulać
Kochamy Cię Ojczyzno
Z wielką czcią i miłością
Jesteś naszą Wolnością
Chwała Ci żołnierzu
Chwała Wielki Wodzu
Za cud Niepodległości

I pieśń radosna ku niebu wionęła
Jeszcze Polska nie zginęła

 T. Lempkowski: Dziękujemy bardzo. A teraz, jak mówi 
rubaszne przysłowie, „żeby życie miało smaczek...” No co 
się tak państwo dziwicie, pamiętacie Dekameron? Tam też 
była wtedy zaraza, a działo się, oj, działo! Przed nami: 
Krzysztof Zagańczyk. Cóż mogę powiedzieć... Bez 
określonego wykształcenia i dorobku. Twierdzi, że pisze od 
2002 roku. Wygrał wprawdzie jakiś tam konkurs literacki, 
ale cóż to znaczy... Od paru lat publikuje swe artykuły na 
łamach Cegiełki, lecz zawsze pod pseudonimem; jakim – to 
tajemnica. Poezja jego jest chwiejna, niezdecydowana, 
przeładowana słowami. Bohater wierszy, niejaki Młodszy 
brat, podobnie jak sam autor, jest wulkanem niepewności, 
wiecznym szukaczem dziury w całym i sangwinikiem, bo 
wypala się szybko, i dlatego boi się słowa „jutro”. Uwielbia 
za to słowo „wczoraj”, a z nim raczej towarzystwo 
umarłych niż żywych; „po nich przynajmniej wiesz, czego 
się spodziewać” – mówi, ale ja jakoś mu nie wierzę. Tym 
bardziej, że jego wiersze to „wieczne dziś”. Roi się tu od 
czasu teraźniejszego, zaś owo proustowskie, flegmatyczne 
„wczoraj”, jest tylko pretekstem, by rano dłużej pospać. A 
czym zaskoczy nas tym razem?  

K. Zagańczyk: Wiersz ma tytuł CHOROWANIE i jest... 
A zresztą, posłuchajcie.

z każdym kolejnym
      łykiem ciepłej śliny
            jaskinia gardła 
      pije 
            kwaśną rzekę
      a gwarne 
            jadowite rybki 
                  gryzą cierpliwie
            gruda po grudzie 
                  życiopędny brzeg
rude koryto 
      jest ciepłym łonem

            które otwiera się 
                  szerzej
                        i szerzej – 
      czyniąc tym przejście 
            dla oblubieńca 
                  co nie jest
                        jeszcze gotów

T. Lempkowski: No tak, mogłem to przewidzieć... 
K. Zagańczyk: Ale nie przewidziałeś.
T. Lempkowski: Nie chciałem krakać... Pora na kolejnego 
artystę. Przywitajmy Piotra Dworzyńskiego. A więc, na 
początku był „Dworzyn”, można by powiedzieć, bo właśnie 
tak podpisywał swoje juwenilia. Zamieszczał je w 
biuletynie Gminne Wieści – pradziadku naszej Cegiełki. 
Potem przyszły sukcesy; symboliczne, ale tym bardziej 
miłe: dwa I miejsca w konkursach powiatowych, no i 
nagrodzony tam wiersz „Mój Cegłów”, drukowany w 
ważnych książkach o Cegłowie, jako nasz swoisty hymn. 
Piotr to bergsonista, ale trochę nietypowy. W wierszach 
mówi mądrze, zwięźle i raczej chłodno, lecz punktem 
wyjścia dla nich jest zawsze intuicja. Pisze wiersze do 
czytania po cichu. Jedne są bardzo dobre, inne słabsze; ze 
wszystkich jednak emanuje spokój, łagodny, letni wietrzyk, 
przechadzający się jakby pomiędzy wyrazami, a jeśli 
spojrzeć na nie z boku, panuje tam umiar i porządek. 
Czytając „Dworzyna” ma się wrażenie, że on ciągle chce 
uciszać jakieś żywioły. To nietypowe, bo poeci ekspresyjni – 
a do tych właśnie go zaliczam – z reguły ulegają żywiołom: 
szaleństwu, złości, namiętności, czy lękom. W kulturze 
znam tylko kilka takich przykładów: w poezji jest to np. S. 
Mallarme, w sztuce – J.A.M. Whister. Co zaś się tyczy poety 
Piotra to ja nazwałbym go poetą wyważenia. No, w końcu z 
zawodu jest chłodnogłowym inżynierem. Piotrze, oddaję ci 
głos:

P. Dworzyński: Wiersz ten , jak wszystkie moje, nie 
posiada tytułu. 
            Czas, był sobie czas,

dobry, szeptał i miał oczy
zielone...
Teraz, było jakieś teraz,
co nie znaczyło prawie nic, choć trwało
przez kilka lekkich chwil...
Wiatr, był sobie wiatr,
chudy, zimny, zdradziecki i przywiał
płacz...
Płacz, był jakiś płacz,
zostały już tylko mokre oczy i po łzach
słodko-gorzki smak...
Drzwi, były jakieś drzwi, 
nie mogłem znaleźć klucza, niczym sensu
życia...

T. Lempkowski: Dzięki Piotrze. Cóż, proszę państwa, 
pora się  żegnać. Dziękujemy naszym artystom, no a przede 
wszystkim dziękujemy wam, kochanie, że byliście z nami. 
Mamy nadzieję, że naszym wieczorkiem – wymyślonym z 
potrzeby serca i na poczekaniu, daliśmy wam choć minutkę 
wytchnienia w tym uporczywym, dziwnym i tragicznym 
czasie. Do zobaczenia w normalnych czasach. 

                                                                                                                              
red. Jedynak    

Nasz Gauguin
Ostatnie 30 lat w gminie 

Cegłów to czas intensywnego rozwoju 
na wielu polach: gospodarki, infra-
struktury, ochrony środowiska i kultur-
y. 

No właśnie: kultura.
C e g ł ó w  i  j e g o  o k o l i c e 

zamieszkuje szeroka rzesza ludzi zdol-
nych i wrażliwych. Nie brak tu świe-
tnych muzyków, hafciarzy, poetów, 
fotografików czy plastyków. 

Jedną z takich osób jest pan 
Mirosław Chyliński, malarz – samouk, 
zwany przez miejscowych „ceg-
łowskim Gauguinem”. 
       Ów przydomek zawdzięcza z 
pewnością temu, że choć swój talent 
odkrył w dzieciństwie, to dopiero w 
latach dwutysięcznych, jako dojrzały 
człowiek, podzielił się nim ze światem. 
I od tej pory nie był już tylko miłym 
panem z kwiaciarni, ale Artystą, i to do 
tego jakim... 

Jego prace publikowano w 
kilku książkach, a w 2009 roku uhon-
orowany został tytułem „Osobowość 
Powiatu Mińskiego”. Jest również 
autorem stacji Drogi krzyżowej w 
kościele starokatolickim mariawitów w 
Cegłowie.

I ma także „nasz Gauguin” za 
sobą wiele wystaw, w różnych miastach 
Polski. Ja wciąż z zachwytem wspo-
minam ten grudniowy zeszłoroczny 
wieczór, kiedy to w mińskim M.D.K. 
odbywał się wernisaż jego prac. 

A teraz trochę o samej twórczo-
ści. 

Bohater mej opowieści to czło-
wiek równie ciekawy, co skromny. 
Wrażliwiec, sentymentalny, mający w 
sobie coś z dziecka; w żadnym 
wypadku – prześmiewca, lecz ironista 
już trochę tak, nawet jeśli bezwiednie. 
Niech świadczy o tym cykl prac, które 
przedstawiają świat zabawek. 

Znalezione gdzieś na strychu, 

wysypane z pudła: „pluszaki”, ołowiani 
żołnierze, zielona ciuchcia, która jeździ 
w koło, albo ten ostro i pięknie wymal-
owany złowrogi klown, który trzyma w 
rękach sznurki marionetek. To już nie 
jest naiwny „malunek” znad dziecinn-
ego łóżka. To nasze życie, chcące nam 
cos powiedzieć.       

Ale nade wszystko pasją pana 
Mirka – jak sam to podkreśla – jest kon-
sekwentne utrwalanie ginącej archit-
ektury i pejzażu Mazowsza i Podlasia; 
Tutaj jest jego Martynika.

I tak jeździ po Polsce, fotog-
rafuje a potem „odtwarza” te widoki na 
płótnie. Po prostu ocala je przed śmier-
cią; straszną, naturalną śmiercią – z 
obojętności. 

Ci ludzie w dali – obróceni 
tyłem do widza; tacy, którzy wciąż 
skądś dokądś wracają; ci smutni 
synowie marnotrawni... I oto dziś 
właśnie, z tobołkami doświadczeń, 
staną za chwilę u progu chałup, niewid-
zianych może od młodości. Stare uma-
rło, nowe – poszło sobie gdzieś, gdzie 
mu lepiej. Nie ma już ludzi i tylko rze-
czy przeżyły apokalipsę. A ta działa się 
powoli. Nie jak tamta u św. Jana. 

Jakieś wazoniki, pajace z 
odpustu – patrzące tęsknie przez okna, 
w domach, w których nikt nie mieszka. 
Smutni święci na ikonach – płaczą 
sobie za szybami – BARIERAMI NIE 
DO PRZEJŚCIA. 

Ale czy na pewno? A może 
właśnie ta ryska na szybie, u góry – to 
jest ich nadzieja, to jest dla tych Rzeczy 
– czyli dla nas samych – sygnał, że 
warto jest czekać: pozwalać się odnal-
eźć. I nie ważne, skąd idziemy, kim 
jesteśmy, gdzie zmierzamy.

Trzeba być martwą naturą, 
która mówi światu: „czekam – więc 
jestem”!  

                                                                                                   
Ewa Jachimska Bieniek

Bonzo i Pedro
To dwaj sympatyczni  ok. 5-cio miesi-
ęczni bracia. 
Pedro to ten ciut mniejszy od brata i 
trochę nieśmiały,  a Bonzo jest cie-
kawski i  odważny. 
 Obaj wraz z dwoma innymi 
pieskami - zamknięci w kartonowym 
pudle, zostali porzuceni w listopadzie 
2019 r., w Podskwarnem. 
 Dwa pozostałe szczeniaki 
mają już nowe domy i opiekunów. 
Niestety Bruno i Pedro  nie mieli tyle 
szczęścia. Nikt ich nie chce - razem 
ani osobno, a jedyne życie jakie znają, 
to kojec i sporadyczne spacery. 
 Szanowni Miłośnicy czw-
oronogów, nie bądźcie obojętni i nie 
pozwólcie, by całe życie życie tych 
piesków upłynęło „za kratkami”, z 
dożywociem za to, że się urodzili. 
 Oba szczeniaki są odrobacz-
one i zaszczepione. Chętnych do 
adopcji prosimy o kontakt pod nr 
 tel. 25 759-59-32

Bajka w Centrum... Cegłowa
W poniedziałek, 2 marca po raz 
pierwszy w nowo otwartym budynku 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Ochrony Przyrody w Cegłowie 
odbył się spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „Bajka o Ani zwanej Czerwonym 
Kapturkiem”. 

 Na przedstawieniu pojawiła 
się niemała, bo ok. 100 osobowa 
grupa dzieci z miejscowych przed-
szkoli wraz opiekunami.
 Wszyscy zebrani, zaledwie 
po zgaszeniu świateł, przenieśli się 
naraz w świat bajki. I o to właśnie 

chodziło artystom i organizatorom. 
 Zapewne właściwa publi-
czność i miejsce przyczyniło się do 
pełnego sukcesu, jakim może być w 
przyszłości „mały” teatr dla dzieci. 
Może przeistoczy się on z czasem w 
„duży” teatr dla dorosłych. 
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J. Wąsowska: To może taki wiersz, który się nazywa 
Rozmowa z moją ojczyzną kochaną

Proszę Cię zechciej ze mną porozmawiać w ciszy
Gdy się poskarżysz nikt Cię nie usłyszy
Nikt nie chce słuchać skargi Twego losu
Ja Cię zrozumiem nie wydając głosu
Odczuję Cię sercem duszą Cię odczuje
Otwórz głębię cierpienia która Cię nurtuję
Wszak od wieków tronem Twoim włada
Ciągła zagłada
Czemu niebiosa nie są dla Ciebie łaskawe
Wszak 123 lata nie istniałaś prawie
I powstałaś niewolą udręczona
Jak Feniks z popiołów 
Wstałaś odrodzona
By świecić blaskiem
I ciepłem otulać
Kochamy Cię Ojczyzno
Z wielką czcią i miłością
Jesteś naszą Wolnością
Chwała Ci żołnierzu
Chwała Wielki Wodzu
Za cud Niepodległości

I pieśń radosna ku niebu wionęła
Jeszcze Polska nie zginęła

 T. Lempkowski: Dziękujemy bardzo. A teraz, jak mówi 
rubaszne przysłowie, „żeby życie miało smaczek...” No co 
się tak państwo dziwicie, pamiętacie Dekameron? Tam też 
była wtedy zaraza, a działo się, oj, działo! Przed nami: 
Krzysztof Zagańczyk. Cóż mogę powiedzieć... Bez 
określonego wykształcenia i dorobku. Twierdzi, że pisze od 
2002 roku. Wygrał wprawdzie jakiś tam konkurs literacki, 
ale cóż to znaczy... Od paru lat publikuje swe artykuły na 
łamach Cegiełki, lecz zawsze pod pseudonimem; jakim – to 
tajemnica. Poezja jego jest chwiejna, niezdecydowana, 
przeładowana słowami. Bohater wierszy, niejaki Młodszy 
brat, podobnie jak sam autor, jest wulkanem niepewności, 
wiecznym szukaczem dziury w całym i sangwinikiem, bo 
wypala się szybko, i dlatego boi się słowa „jutro”. Uwielbia 
za to słowo „wczoraj”, a z nim raczej towarzystwo 
umarłych niż żywych; „po nich przynajmniej wiesz, czego 
się spodziewać” – mówi, ale ja jakoś mu nie wierzę. Tym 
bardziej, że jego wiersze to „wieczne dziś”. Roi się tu od 
czasu teraźniejszego, zaś owo proustowskie, flegmatyczne 
„wczoraj”, jest tylko pretekstem, by rano dłużej pospać. A 
czym zaskoczy nas tym razem?  

K. Zagańczyk: Wiersz ma tytuł CHOROWANIE i jest... 
A zresztą, posłuchajcie.

z każdym kolejnym
      łykiem ciepłej śliny
            jaskinia gardła 
      pije 
            kwaśną rzekę
      a gwarne 
            jadowite rybki 
                  gryzą cierpliwie
            gruda po grudzie 
                  życiopędny brzeg
rude koryto 
      jest ciepłym łonem

            które otwiera się 
                  szerzej
                        i szerzej – 
      czyniąc tym przejście 
            dla oblubieńca 
                  co nie jest
                        jeszcze gotów

T. Lempkowski: No tak, mogłem to przewidzieć... 
K. Zagańczyk: Ale nie przewidziałeś.
T. Lempkowski: Nie chciałem krakać... Pora na kolejnego 
artystę. Przywitajmy Piotra Dworzyńskiego. A więc, na 
początku był „Dworzyn”, można by powiedzieć, bo właśnie 
tak podpisywał swoje juwenilia. Zamieszczał je w 
biuletynie Gminne Wieści – pradziadku naszej Cegiełki. 
Potem przyszły sukcesy; symboliczne, ale tym bardziej 
miłe: dwa I miejsca w konkursach powiatowych, no i 
nagrodzony tam wiersz „Mój Cegłów”, drukowany w 
ważnych książkach o Cegłowie, jako nasz swoisty hymn. 
Piotr to bergsonista, ale trochę nietypowy. W wierszach 
mówi mądrze, zwięźle i raczej chłodno, lecz punktem 
wyjścia dla nich jest zawsze intuicja. Pisze wiersze do 
czytania po cichu. Jedne są bardzo dobre, inne słabsze; ze 
wszystkich jednak emanuje spokój, łagodny, letni wietrzyk, 
przechadzający się jakby pomiędzy wyrazami, a jeśli 
spojrzeć na nie z boku, panuje tam umiar i porządek. 
Czytając „Dworzyna” ma się wrażenie, że on ciągle chce 
uciszać jakieś żywioły. To nietypowe, bo poeci ekspresyjni – 
a do tych właśnie go zaliczam – z reguły ulegają żywiołom: 
szaleństwu, złości, namiętności, czy lękom. W kulturze 
znam tylko kilka takich przykładów: w poezji jest to np. S. 
Mallarme, w sztuce – J.A.M. Whister. Co zaś się tyczy poety 
Piotra to ja nazwałbym go poetą wyważenia. No, w końcu z 
zawodu jest chłodnogłowym inżynierem. Piotrze, oddaję ci 
głos:

P. Dworzyński: Wiersz ten , jak wszystkie moje, nie 
posiada tytułu. 
            Czas, był sobie czas,

dobry, szeptał i miał oczy
zielone...
Teraz, było jakieś teraz,
co nie znaczyło prawie nic, choć trwało
przez kilka lekkich chwil...
Wiatr, był sobie wiatr,
chudy, zimny, zdradziecki i przywiał
płacz...
Płacz, był jakiś płacz,
zostały już tylko mokre oczy i po łzach
słodko-gorzki smak...
Drzwi, były jakieś drzwi, 
nie mogłem znaleźć klucza, niczym sensu
życia...

T. Lempkowski: Dzięki Piotrze. Cóż, proszę państwa, 
pora się  żegnać. Dziękujemy naszym artystom, no a przede 
wszystkim dziękujemy wam, kochanie, że byliście z nami. 
Mamy nadzieję, że naszym wieczorkiem – wymyślonym z 
potrzeby serca i na poczekaniu, daliśmy wam choć minutkę 
wytchnienia w tym uporczywym, dziwnym i tragicznym 
czasie. Do zobaczenia w normalnych czasach. 

                                                                                                                              
red. Jedynak    

Nasz Gauguin
Ostatnie 30 lat w gminie 

Cegłów to czas intensywnego rozwoju 
na wielu polach: gospodarki, infra-
struktury, ochrony środowiska i kultur-
y. 

No właśnie: kultura.
C e g ł ó w  i  j e g o  o k o l i c e 

zamieszkuje szeroka rzesza ludzi zdol-
nych i wrażliwych. Nie brak tu świe-
tnych muzyków, hafciarzy, poetów, 
fotografików czy plastyków. 

Jedną z takich osób jest pan 
Mirosław Chyliński, malarz – samouk, 
zwany przez miejscowych „ceg-
łowskim Gauguinem”. 
       Ów przydomek zawdzięcza z 
pewnością temu, że choć swój talent 
odkrył w dzieciństwie, to dopiero w 
latach dwutysięcznych, jako dojrzały 
człowiek, podzielił się nim ze światem. 
I od tej pory nie był już tylko miłym 
panem z kwiaciarni, ale Artystą, i to do 
tego jakim... 

Jego prace publikowano w 
kilku książkach, a w 2009 roku uhon-
orowany został tytułem „Osobowość 
Powiatu Mińskiego”. Jest również 
autorem stacji Drogi krzyżowej w 
kościele starokatolickim mariawitów w 
Cegłowie.

I ma także „nasz Gauguin” za 
sobą wiele wystaw, w różnych miastach 
Polski. Ja wciąż z zachwytem wspo-
minam ten grudniowy zeszłoroczny 
wieczór, kiedy to w mińskim M.D.K. 
odbywał się wernisaż jego prac. 

A teraz trochę o samej twórczo-
ści. 

Bohater mej opowieści to czło-
wiek równie ciekawy, co skromny. 
Wrażliwiec, sentymentalny, mający w 
sobie coś z dziecka; w żadnym 
wypadku – prześmiewca, lecz ironista 
już trochę tak, nawet jeśli bezwiednie. 
Niech świadczy o tym cykl prac, które 
przedstawiają świat zabawek. 

Znalezione gdzieś na strychu, 

wysypane z pudła: „pluszaki”, ołowiani 
żołnierze, zielona ciuchcia, która jeździ 
w koło, albo ten ostro i pięknie wymal-
owany złowrogi klown, który trzyma w 
rękach sznurki marionetek. To już nie 
jest naiwny „malunek” znad dziecinn-
ego łóżka. To nasze życie, chcące nam 
cos powiedzieć.       

Ale nade wszystko pasją pana 
Mirka – jak sam to podkreśla – jest kon-
sekwentne utrwalanie ginącej archit-
ektury i pejzażu Mazowsza i Podlasia; 
Tutaj jest jego Martynika.

I tak jeździ po Polsce, fotog-
rafuje a potem „odtwarza” te widoki na 
płótnie. Po prostu ocala je przed śmier-
cią; straszną, naturalną śmiercią – z 
obojętności. 

Ci ludzie w dali – obróceni 
tyłem do widza; tacy, którzy wciąż 
skądś dokądś wracają; ci smutni 
synowie marnotrawni... I oto dziś 
właśnie, z tobołkami doświadczeń, 
staną za chwilę u progu chałup, niewid-
zianych może od młodości. Stare uma-
rło, nowe – poszło sobie gdzieś, gdzie 
mu lepiej. Nie ma już ludzi i tylko rze-
czy przeżyły apokalipsę. A ta działa się 
powoli. Nie jak tamta u św. Jana. 

Jakieś wazoniki, pajace z 
odpustu – patrzące tęsknie przez okna, 
w domach, w których nikt nie mieszka. 
Smutni święci na ikonach – płaczą 
sobie za szybami – BARIERAMI NIE 
DO PRZEJŚCIA. 

Ale czy na pewno? A może 
właśnie ta ryska na szybie, u góry – to 
jest ich nadzieja, to jest dla tych Rzeczy 
– czyli dla nas samych – sygnał, że 
warto jest czekać: pozwalać się odnal-
eźć. I nie ważne, skąd idziemy, kim 
jesteśmy, gdzie zmierzamy.

Trzeba być martwą naturą, 
która mówi światu: „czekam – więc 
jestem”!  

                                                                                                   
Ewa Jachimska Bieniek

Bonzo i Pedro
To dwaj sympatyczni  ok. 5-cio miesi-
ęczni bracia. 
Pedro to ten ciut mniejszy od brata i 
trochę nieśmiały,  a Bonzo jest cie-
kawski i  odważny. 
 Obaj wraz z dwoma innymi 
pieskami - zamknięci w kartonowym 
pudle, zostali porzuceni w listopadzie 
2019 r., w Podskwarnem. 
 Dwa pozostałe szczeniaki 
mają już nowe domy i opiekunów. 
Niestety Bruno i Pedro  nie mieli tyle 
szczęścia. Nikt ich nie chce - razem 
ani osobno, a jedyne życie jakie znają, 
to kojec i sporadyczne spacery. 
 Szanowni Miłośnicy czw-
oronogów, nie bądźcie obojętni i nie 
pozwólcie, by całe życie życie tych 
piesków upłynęło „za kratkami”, z 
dożywociem za to, że się urodzili. 
 Oba szczeniaki są odrobacz-
one i zaszczepione. Chętnych do 
adopcji prosimy o kontakt pod nr 
 tel. 25 759-59-32

Bajka w Centrum... Cegłowa
W poniedziałek, 2 marca po raz 
pierwszy w nowo otwartym budynku 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju 
i Ochrony Przyrody w Cegłowie 
odbył się spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „Bajka o Ani zwanej Czerwonym 
Kapturkiem”. 

 Na przedstawieniu pojawiła 
się niemała, bo ok. 100 osobowa 
grupa dzieci z miejscowych przed-
szkoli wraz opiekunami.
 Wszyscy zebrani, zaledwie 
po zgaszeniu świateł, przenieśli się 
naraz w świat bajki. I o to właśnie 

chodziło artystom i organizatorom. 
 Zapewne właściwa publi-
czność i miejsce przyczyniło się do 
pełnego sukcesu, jakim może być w 
przyszłości „mały” teatr dla dzieci. 
Może przeistoczy się on z czasem w 
„duży” teatr dla dorosłych. 
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Konferencja dotycząca ochrony 
powietrza i gospodarki odpadami

Stając przed nowymi wyzwaniami w 
zakresie ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza, a także zmienionych przep-

isów dotyczących gospodarki odpad-
ami w dniu 2 marca 2020 r. z inicjaty-
wy Wójta Gminy Cegłów w Cen-
trum Zrównoważonego Rozwoju i 
Ochrony Przyrody w Cegłowie odb-
yła s ię  otwarta konferencja. 
Uczestnikami panelu dyskusyjnego 
by l i  przedstawic ie le  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego,  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Mińsku 
Mazowieckim, Zakładu Badań i 
Ochrony Środowiska EKO PRO-
MOCJA w Cegłowie, Państwo Mał-
gorzata i Marek Gall, przedstawici-
ele firmy odbierającej odpady EKO 
SAM BIS z Jakubowa. W oparciu o 
prezentacje poszczególnych prele-
gentów zostały przedstawione 
wyzwania i możliwości jakie, stoją 
zarówno przed samorządami  jak i 
mieszkańcami gminy. 
Kompendium wiedzy przedsiębiorcy 
w kontekście ochrony powietrza 
zainaugurowało część merytoryczną. 
Marek Gall, autor wielu artykułów, w 
tym praktycznych komentarzy z 
zakresu ochrony środowiska przybl-
iżył obowiązki podmiotów korzys-
tających ze środowiska, m.in. obowią-
zek przestrzegania postanowień 
zawartych w decyzjach określ-
ających środowiskowe uwarun-
kowania, ponoszenia opłat, a także 
uprawnieniach kontrolnych  wojewó-
dzkich inspekcji ochrony środowiska. 
Część dotyczącą ochrony powietrza 

zdominowała problematyka smogu, 
emisja pyłów PM 10, PM 2,5 a także 
benzo(a)pirenu .  W kontekście 

uchwały antysmogowej 
dla Mazowsza o zmianach 
do tyczących  uży tko-
wników indywidualnych 
palenisk poinformował 
Marcin Podgórski, dyrekt-
or Departamentu Gospod-
arki Odpadami, Emisji i 
Pozwoleń Zintegrowa-
nych urzędu marszałkow-
skiego. Podkreślono, iż 
dla użytkowników instal-

acji do spalania paliw stałych, tj. 
piece, kominki, kotły i ogrzewacze na 
paliwa stałe o mocy 1MW od 1 lipca 
2018 r. na obszarze Mazowsza 
obowiązują zakazy spalania:
-  mułów i  flotokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek produk-
owanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzyst-
aniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu  0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o 
wilgotności w stanie roboczym pow-
yżej 20%. 
Stwierdzone przekroczenia jednego 
z najbardziej toksycznych skł-
adników smogu,  w tym rak-
otwórczego benzo(a)pirenu były 
jednym z czynników do podjęcia prac 
nad uchwaleniem nowego Programu 
ochrony powietrza dla Mazowsza. 
Działania Gminy Cegłów podjęte w 
ramach ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza przedstawiła Monika Czy-
żewska, insp. ds. ochrony środowiska 
UG w Cegłowie. Wśród tych działań 
znalazły się,  m.in.: wymiana pieców, 
zwiększanie terenów zielonych, zor-
ganizowanie pokazu palenia metodą 
„od góry”, przeprowadzenie pilota-
żowego monitoringu jakości powiet-
rza. 
Obok wymienionych działań profil-
aktycznych,  polegających na 
przeciwdziałaniu źródłom zaniec-
zyszczenia ważne jest eliminowanie 
źródeł niskiej emisji. W tym celu 
rekomendowane jest podejmowanie 

czynności bez konieczności ponos-
zenia wysokich nakładów, tj.:  
- palenie metodą „od góry”,
- podejmowanie działań zmierzają-
cych do ograniczenia zapotrzebo-
wania na ciepło,
- - zwrócenia uwagi na jakość sto-
sowanego opału,
- wykonywania systematycznych 
przeglądów kominiarskich. 

W zakresie poprawy jakości powiet-
rza, poza obowiązkami i zaleceniami 
adresowanymi do samorządów oraz 
mieszkańców w trakcie konferencji 
zostały przedstawione aktualne moż-
liwości uzyskania wsparcia z pro-
gramu „Czyste powietrze”, o któ-
rych opowiedział Jacek Kędzierski, 
doradca energetyczny Wydziału 
Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlc-
ach. Uzyskanie dofinansowania                              
z Programu przewiduje m.in.:
- wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwo stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła spełniających wymagania 
Programu,
- docieplenia przegród budynku,
- wymiany stolarki okiennej i drz-
wiowej,
- instalacji odnawialnych źródeł 
energii (kolektorów słonecznych i 
instalacji fotowoltaicznej),

- montażu wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła.

Podstawowe warunki do otrzym-

ania dofinansowania:

· dla budynków istniejących: 
wymiana starego pieca/kotła 
na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła spełniające 
wymagania Programu.

· dla budynków w trakcie 
budowy: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełni-
ającego wymagania Pro-
gramu.

Wysokość dofinansowania

· biorąc udział w Programie 
możesz uzyskać zwrot części 
poniesionych kosztów.

· maksymalny możliwy koszt, 

od którego liczone jest dofin-
ansowanie to 53 tys. zł.

· minimalny koszt kwalifiko-
wany przedsięwzięcia to 7 
tys. zł.

· wysokość dofinansowania 
jest zależna od  miesięcznego 
dochodu na osobę  w gospod-
arstwie domowym wnioskod-
awcy.

W drugim bloku tematycznym prob-
lematykę związaną z gospodarką 
odpadami omówił ponownie dyrektor 
Marcin Podgórski. Jednym z wymien-
ionych wyzwań w zakresie funkcj-
onującego systemu odbioru i zagos-
podarowania odpadów jest w 2020 r. 
o b o w i ą z e k  u z y s k a n i a  5 0 -
procentowego poziomu recyklingu 
tworzyw sztucznych, papieru, 
metali, szkła. Poziomy te będą liczone 
według nowych unijnych wzorów, 
innych niż obowiązujące do tej pory. 

Zmianę gminnego systemu gospod-
arki odpadami w gminie Cegłów wraz 
ze wzrostem stawek opłat ponoszony-
ch przez właścicieli nieruchomości, a 
także konieczność wprowadzenia 
worków ulegających biodegradacji 
lub pojemników do gromadzenia 
bioodpadów jako warunek pozbyw-

ania się bioodpadów sprzed posesji z 
nieruchomości dla których właściciel 
nie zadeklarował przydomowego kom-
postownika omówił Dariusz Uchman, 
zastępca Wójta Gminy 
Cegłów. Wśród wymien-
ionych czynników, które 
spowodowały zmiany to:
-  wzrost kosztów zagos-
podarowania odpadów,
-  masa wytwarzanych 
odpadów,
-  zwiększone  poziomy 
recyklingu, 
-wprowadzenie wynag-
rodzenia dla podmiotu 
odbierającego i zagos-
podarowującego odpady proporc-
jonalnie do ilości odpadów, 

Nowym rozwiązaniem pozwalającym 
na kontrolę ilości odpadów jest Baza 
Danych Odpadowych, obejmująca 
rejestr podmiotów wprowadzających 
do obrotu produkty w opakowaniach 
oraz gospodarujących odpadami.

Ze względu na wprowadzenie z 
dniem 1 stycznia 2020 r. ustawowego 
obowiązku selektywnego gromad-
zenia i przekazywania odpadów 
przez wszystkich w kolejnym wystąp-
ieniu przedstawiciel firmy EKO SAM 
BIS Adam Falarowski omówił na kon-

kretnych przykładach obowiązujące 
zasady segregacji. 

Wystąpienie Pawła Łukaszuka, przed-

stawiciela delegatury WIOŚ w Mińsku 
Mazowieckim zwieńczyło spotkanie. 
W ramach cyklu kontroli gmin w 
kontekście przestrzegania przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porzą-
dku w gminach w latach 2013-19 
zostało skontrolowane 225 gmin, z 
czego ówcześnie wymaganego 30% 
poziomu  recyklingu tworzyw sztuc-
znych, szkła, papieru i metalu nie 
osiągnęło 12 gmin i 1 gmina, która 
nie osiągnęła poziomu recyklingu 
odpadów budowlanych. W trakcie 
przeprowadzonych kontroli w latach 
2013-19 zostało nałożone 36 kar na 
kwotę  257 727 zł  

Ignacy pierwszym mieszkańcem gminy Cegłów 
urodzonym w 2020 r.

Już po raz dziewiąty Wójt Gminy 
Cegłów wręczył wyprawkę dla pierw-
szego nowo narodzonego mieszkańca 
gminy Cegłów. Tegorocznym pierw-
szym mieszkańcem naszej gminy 
został Ignacy Xawery Herudziński 
rodzony 1 stycznia 2020 r.

Program „Wyprawka dla malucha” 
mający na celu promocję macie-
rzyństwa oraz poprawę demografii 
gmina Cegłów realizuje od roku 2012. 
W ciągu całego okresu realizacji pro-
gramu wyprawki od samorządu otr-
zymali:  Amelka, Sandra, Antosia, 
Roksana, Antosia, Lenka, Kamilka 
oraz Tytus.

Uroczyste wręczenie prezentu dla 
nowego mieszkańca gminy Cegłów 
odbyło się  w dniu 3 lutego 2020r. 
Dodatkowo w ramach wyprawki 
Ignacy i jego rodzina otrzymali od 

samorządu sesję  fotog-
raficzną wykonaną przez 
fotografa Jarosława Wójci-
ckiego.

W skład wyprawki zakup-
ionej w  specjalistycznym 
sklepie dziecięcym „Tik-
Tak” w Mińsku Mazow-
ieckim wchodziło m. in uniw-
ersalny leżaczek, przeznac-
zony dla dzieci już od pierw-
szych dni życia, krzesełko do 
karmienia, kocyk z logiem 
naszej gminy oraz artykuły 
higieniczne. Do wyprawki 
dołączony został List Gratul-
acyjny. Starsza siostra tegor-
ocznego laureata otrzymała 
w prezencie grę edukacyjną „kal-
ambury” a szczęśliwej mamie wręc-
zono bukiet czerwonych róż.

Nowemu mieszkańcowi życzymy 
dużo zdrowia, beztroskiego dziecińs-
twa, miłości i samych słonecznych 
dni.
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Konferencja dotycząca ochrony 
powietrza i gospodarki odpadami

Stając przed nowymi wyzwaniami w 
zakresie ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza, a także zmienionych przep-

isów dotyczących gospodarki odpad-
ami w dniu 2 marca 2020 r. z inicjaty-
wy Wójta Gminy Cegłów w Cen-
trum Zrównoważonego Rozwoju i 
Ochrony Przyrody w Cegłowie odb-
yła s ię  otwarta konferencja. 
Uczestnikami panelu dyskusyjnego 
by l i  przedstawic ie le  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego,  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Mińsku 
Mazowieckim, Zakładu Badań i 
Ochrony Środowiska EKO PRO-
MOCJA w Cegłowie, Państwo Mał-
gorzata i Marek Gall, przedstawici-
ele firmy odbierającej odpady EKO 
SAM BIS z Jakubowa. W oparciu o 
prezentacje poszczególnych prele-
gentów zostały przedstawione 
wyzwania i możliwości jakie, stoją 
zarówno przed samorządami  jak i 
mieszkańcami gminy. 
Kompendium wiedzy przedsiębiorcy 
w kontekście ochrony powietrza 
zainaugurowało część merytoryczną. 
Marek Gall, autor wielu artykułów, w 
tym praktycznych komentarzy z 
zakresu ochrony środowiska przybl-
iżył obowiązki podmiotów korzys-
tających ze środowiska, m.in. obowią-
zek przestrzegania postanowień 
zawartych w decyzjach określ-
ających środowiskowe uwarun-
kowania, ponoszenia opłat, a także 
uprawnieniach kontrolnych  wojewó-
dzkich inspekcji ochrony środowiska. 
Część dotyczącą ochrony powietrza 

zdominowała problematyka smogu, 
emisja pyłów PM 10, PM 2,5 a także 
benzo(a)pirenu .  W kontekście 

uchwały antysmogowej 
dla Mazowsza o zmianach 
do tyczących  uży tko-
wników indywidualnych 
palenisk poinformował 
Marcin Podgórski, dyrekt-
or Departamentu Gospod-
arki Odpadami, Emisji i 
Pozwoleń Zintegrowa-
nych urzędu marszałkow-
skiego. Podkreślono, iż 
dla użytkowników instal-

acji do spalania paliw stałych, tj. 
piece, kominki, kotły i ogrzewacze na 
paliwa stałe o mocy 1MW od 1 lipca 
2018 r. na obszarze Mazowsza 
obowiązują zakazy spalania:
-  mułów i  flotokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek produk-
owanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzyst-
aniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu  0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o 
wilgotności w stanie roboczym pow-
yżej 20%. 
Stwierdzone przekroczenia jednego 
z najbardziej toksycznych skł-
adników smogu,  w tym rak-
otwórczego benzo(a)pirenu były 
jednym z czynników do podjęcia prac 
nad uchwaleniem nowego Programu 
ochrony powietrza dla Mazowsza. 
Działania Gminy Cegłów podjęte w 
ramach ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza przedstawiła Monika Czy-
żewska, insp. ds. ochrony środowiska 
UG w Cegłowie. Wśród tych działań 
znalazły się,  m.in.: wymiana pieców, 
zwiększanie terenów zielonych, zor-
ganizowanie pokazu palenia metodą 
„od góry”, przeprowadzenie pilota-
żowego monitoringu jakości powiet-
rza. 
Obok wymienionych działań profil-
aktycznych,  polegających na 
przeciwdziałaniu źródłom zaniec-
zyszczenia ważne jest eliminowanie 
źródeł niskiej emisji. W tym celu 
rekomendowane jest podejmowanie 

czynności bez konieczności ponos-
zenia wysokich nakładów, tj.:  
- palenie metodą „od góry”,
- podejmowanie działań zmierzają-
cych do ograniczenia zapotrzebo-
wania na ciepło,
- - zwrócenia uwagi na jakość sto-
sowanego opału,
- wykonywania systematycznych 
przeglądów kominiarskich. 

W zakresie poprawy jakości powiet-
rza, poza obowiązkami i zaleceniami 
adresowanymi do samorządów oraz 
mieszkańców w trakcie konferencji 
zostały przedstawione aktualne moż-
liwości uzyskania wsparcia z pro-
gramu „Czyste powietrze”, o któ-
rych opowiedział Jacek Kędzierski, 
doradca energetyczny Wydziału 
Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlc-
ach. Uzyskanie dofinansowania                              
z Programu przewiduje m.in.:
- wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwo stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła spełniających wymagania 
Programu,
- docieplenia przegród budynku,
- wymiany stolarki okiennej i drz-
wiowej,
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instalacji fotowoltaicznej),

- montażu wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła.

Podstawowe warunki do otrzym-

ania dofinansowania:

· dla budynków istniejących: 
wymiana starego pieca/kotła 
na paliwo stałe na nowe 
źródło ciepła spełniające 
wymagania Programu.

· dla budynków w trakcie 
budowy: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełni-
ającego wymagania Pro-
gramu.

Wysokość dofinansowania
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możesz uzyskać zwrot części 
poniesionych kosztów.

· maksymalny możliwy koszt, 

od którego liczone jest dofin-
ansowanie to 53 tys. zł.

· minimalny koszt kwalifiko-
wany przedsięwzięcia to 7 
tys. zł.

· wysokość dofinansowania 
jest zależna od  miesięcznego 
dochodu na osobę  w gospod-
arstwie domowym wnioskod-
awcy.

W drugim bloku tematycznym prob-
lematykę związaną z gospodarką 
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nie zadeklarował przydomowego kom-
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zastępca Wójta Gminy 
Cegłów. Wśród wymien-
ionych czynników, które 
spowodowały zmiany to:
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podarowania odpadów,
-  masa wytwarzanych 
odpadów,
-  zwiększone  poziomy 
recyklingu, 
-wprowadzenie wynag-
rodzenia dla podmiotu 
odbierającego i zagos-
podarowującego odpady proporc-
jonalnie do ilości odpadów, 

Nowym rozwiązaniem pozwalającym 
na kontrolę ilości odpadów jest Baza 
Danych Odpadowych, obejmująca 
rejestr podmiotów wprowadzających 
do obrotu produkty w opakowaniach 
oraz gospodarujących odpadami.

Ze względu na wprowadzenie z 
dniem 1 stycznia 2020 r. ustawowego 
obowiązku selektywnego gromad-
zenia i przekazywania odpadów 
przez wszystkich w kolejnym wystąp-
ieniu przedstawiciel firmy EKO SAM 
BIS Adam Falarowski omówił na kon-

kretnych przykładach obowiązujące 
zasady segregacji. 

Wystąpienie Pawła Łukaszuka, przed-

stawiciela delegatury WIOŚ w Mińsku 
Mazowieckim zwieńczyło spotkanie. 
W ramach cyklu kontroli gmin w 
kontekście przestrzegania przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porzą-
dku w gminach w latach 2013-19 
zostało skontrolowane 225 gmin, z 
czego ówcześnie wymaganego 30% 
poziomu  recyklingu tworzyw sztuc-
znych, szkła, papieru i metalu nie 
osiągnęło 12 gmin i 1 gmina, która 
nie osiągnęła poziomu recyklingu 
odpadów budowlanych. W trakcie 
przeprowadzonych kontroli w latach 
2013-19 zostało nałożone 36 kar na 
kwotę  257 727 zł  

Ignacy pierwszym mieszkańcem gminy Cegłów 
urodzonym w 2020 r.

Już po raz dziewiąty Wójt Gminy 
Cegłów wręczył wyprawkę dla pierw-
szego nowo narodzonego mieszkańca 
gminy Cegłów. Tegorocznym pierw-
szym mieszkańcem naszej gminy 
został Ignacy Xawery Herudziński 
rodzony 1 stycznia 2020 r.

Program „Wyprawka dla malucha” 
mający na celu promocję macie-
rzyństwa oraz poprawę demografii 
gmina Cegłów realizuje od roku 2012. 
W ciągu całego okresu realizacji pro-
gramu wyprawki od samorządu otr-
zymali:  Amelka, Sandra, Antosia, 
Roksana, Antosia, Lenka, Kamilka 
oraz Tytus.

Uroczyste wręczenie prezentu dla 
nowego mieszkańca gminy Cegłów 
odbyło się  w dniu 3 lutego 2020r. 
Dodatkowo w ramach wyprawki 
Ignacy i jego rodzina otrzymali od 

samorządu sesję  fotog-
raficzną wykonaną przez 
fotografa Jarosława Wójci-
ckiego.

W skład wyprawki zakup-
ionej w  specjalistycznym 
sklepie dziecięcym „Tik-
Tak” w Mińsku Mazow-
ieckim wchodziło m. in uniw-
ersalny leżaczek, przeznac-
zony dla dzieci już od pierw-
szych dni życia, krzesełko do 
karmienia, kocyk z logiem 
naszej gminy oraz artykuły 
higieniczne. Do wyprawki 
dołączony został List Gratul-
acyjny. Starsza siostra tegor-
ocznego laureata otrzymała 
w prezencie grę edukacyjną „kal-
ambury” a szczęśliwej mamie wręc-
zono bukiet czerwonych róż.

Nowemu mieszkańcowi życzymy 
dużo zdrowia, beztroskiego dziecińs-
twa, miłości i samych słonecznych 
dni.
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Pamięci naszej Pani Małgosi
Małgorzata Płatek przez wiele lat 
współpracowała z  Gminą Cegłów, 
Gminną Biblioteka Publiczną, Klu-
bem Kulturalne Zacisze a w ostatnim 
okresie z Kulturoteką. Była czł-
owiekiem wielkiego serca ,otwartości 
na potrzeby innych, niesienia pomocy 
wszystkim potrzebującym. Swoją 
ogromną wiedzą dzieliła się w trakcie 
wielu warsztatów i szkoleń, które 
prowadziła jako pracownik Oddziału 
Terenowego Mazowieckiego Ośr-
odka Doractwa Rolniczego. Brała 
czynny udział w przygotowaniach 
wielu wydarzeń i imprez organizo-
wanych w Gminie, takich jak Dożyn-
ki, Festyn Sójka Mazowiecka, Dni 
Sera, Olimpiada Wiedzy o Wiejskim 
Gospodarstwie Domowym i Przed-
siębiorczości, Dzień Matki Ziemi, 
spotkania okolicznościowe Kół 
Gospodyń Wiejskich, ludowe przeg-
lądy twórcze i artystyczne. Swoją 
prace traktowała jako misję i powoł-
anie, była otwarta na wszelkie inic-
jatywy i pomysły, zawsze chętnie 

służyła radą, pomocą i zaangażowan-
iem nawet kosztem własnego czasu 
prywatnego. Jej pasją był ogród, sad i 
zioła,  na temat których mogła 
godzinami dzielić się ogromną 
wiedzą o ich właściwościach lecznic-
zych i zdrowotnych oraz praktycznym 
wykorzystaniu w gospodarstwie 
domowym. Przez wiele lat jako kon-
sultant i doradca pomagała rolnikom 
w wypełnianiu wniosków, staraniu się 
o dotacje lub po prostu rozwiąz-
ywaniu bieżących problemów zwi-
ązanych z prowadzeniem gospod-
arstw wiejskich. Była też pasjonatką 
zdrowej i ekologicznej żywności tra-
dycyjnych produktów rolnych i prz-
etworów z wiejskiej spiżarni.  Stad 
włączała się bardzo czynnie w pro-
mocje naszych Cegłowskich Produk-
tów Regionalnych oraz organizację 
wielu konkursów na tradycyjną pot-
rawę, deser i nalewkę naturalną. Poza 
tym miała wspaniały talent plastyczny 
i dekoracyjny, Dlatego wszelkie przez 
Małgosię organizowane wydarzenia 

miały też piękną ludową i tradycyjną 
dekorację. Nigdy nie odmawiała 
pomocy i nawet przy wielu obowi-
ązkach zawodowych zawsze znalazła 
czas na rozmowę, konsultację czy 
życzliwą pomoc. Będzie nam Pani 
Małgosi bardzo brakowało.

Stypendia Wójta Gminy Cegłów

Za bardzo dobre wyniki w nauce Wójt 
Gminy Cegłów przyznał  stypendia na 
II semestr roku szkolnego 2019/2020. 
Otrzymali je:
·Wiktoria Rosa z kl. V a  (średnia 5,31 
i wzorowe zachowanie) – kwotę 160 zł 
m-cznie,
·Michalina Gąsior  z kl. VI b  (średnia 
5,31 i wzorowe zachowanie) – kwotę 
160 zł m-cznie,
·Amelia Mistewicz kl. VI c  (średnia 
5,23 i wzorowe zachowanie) – kwotę 
110 zł m-cznie.

·Gabriela Branicka z kl. VIc  
(średnia 5,46 i wzorowe zacho-
wanie) – kwotę 210 zł m-cznie.

 Gratulujemy wszystkim zdo-
bywcom stypendiów! 
Pokazujecie swoim rówieśnikom, 
że warto mieć pasje i ciężko pra-
cować, żeby osiągać wciąż nowe 
sukcesy w swych ulubionych dzie-
dzinach.

 W związku z czasowym 
zawieszeniem zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych, 
wynikającym z konieczności zapob-
iegania rozprzestrzenianiu się koron-
awirusa, wręczenie stypendiów 
uczniom o najlepszych wynikach w 
nauce nie mogło się odbyć w sposób 
uroczysty

BEZPŁATNY KWARTALNIK GMINY CEGŁÓW
Redakcja
Klubem Kulturalne Zacisze
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z:
Urząd Gminy Cegłów

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
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Wychodząc na przeciw oczekiwaniu 
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sultant i doradca pomagała rolnikom 
w wypełnianiu wniosków, staraniu się 
o dotacje lub po prostu rozwiąz-
ywaniu bieżących problemów zwi-
ązanych z prowadzeniem gospod-
arstw wiejskich. Była też pasjonatką 
zdrowej i ekologicznej żywności tra-
dycyjnych produktów rolnych i prz-
etworów z wiejskiej spiżarni.  Stad 
włączała się bardzo czynnie w pro-
mocje naszych Cegłowskich Produk-
tów Regionalnych oraz organizację 
wielu konkursów na tradycyjną pot-
rawę, deser i nalewkę naturalną. Poza 
tym miała wspaniały talent plastyczny 
i dekoracyjny, Dlatego wszelkie przez 
Małgosię organizowane wydarzenia 

miały też piękną ludową i tradycyjną 
dekorację. Nigdy nie odmawiała 
pomocy i nawet przy wielu obowi-
ązkach zawodowych zawsze znalazła 
czas na rozmowę, konsultację czy 
życzliwą pomoc. Będzie nam Pani 
Małgosi bardzo brakowało.

Stypendia Wójta Gminy Cegłów

Za bardzo dobre wyniki w nauce Wójt 
Gminy Cegłów przyznał  stypendia na 
II semestr roku szkolnego 2019/2020. 
Otrzymali je:
·Wiktoria Rosa z kl. V a  (średnia 5,31 
i wzorowe zachowanie) – kwotę 160 zł 
m-cznie,
·Michalina Gąsior  z kl. VI b  (średnia 
5,31 i wzorowe zachowanie) – kwotę 
160 zł m-cznie,
·Amelia Mistewicz kl. VI c  (średnia 
5,23 i wzorowe zachowanie) – kwotę 
110 zł m-cznie.

·Gabriela Branicka z kl. VIc  
(średnia 5,46 i wzorowe zacho-
wanie) – kwotę 210 zł m-cznie.

 Gratulujemy wszystkim zdo-
bywcom stypendiów! 
Pokazujecie swoim rówieśnikom, 
że warto mieć pasje i ciężko pra-
cować, żeby osiągać wciąż nowe 
sukcesy w swych ulubionych dzie-
dzinach.

 W związku z czasowym 
zawieszeniem zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych, 
wynikającym z konieczności zapob-
iegania rozprzestrzenianiu się koron-
awirusa, wręczenie stypendiów 
uczniom o najlepszych wynikach w 
nauce nie mogło się odbyć w sposób 
uroczysty

BEZPŁATNY KWARTALNIK GMINY CEGŁÓW
Redakcja
Klubem Kulturalne Zacisze
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie

Biuletyn wydawany jest przy współpracy z:
Urząd Gminy Cegłów

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

Msza Święta 
on-lina

Wychodząc na przeciw oczekiwaniu 
mieszkańcom Cegłowa, łącznie z 
parafiami uruchomiliśmy transmisje 
Mszy Świętej przez Internet. 

Pod Adresem 

www.mszaswieta.ceglow.pl

Dostępna jest transmisja z obu Cegło-
wskich parafii 
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