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PLAC NA MIARĘ XXI WIEKU
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wszystkich dzieci

NASZ SŁYNNY ZABYTEK
  Część malarska 

Ołtarza Lazarusa



OD REDAKCJI
SZANOWNI CZYTELNICY

Zespół redakcyjny

Kolejny numer magazynu Cegiełka staje się 
faktem. Przy tej okazji pragniemy gorąco 
podziękować Wam za ciepłe przyjęcie oraz 
wielkie zainteresowanie, z jakim spotkała 
się poprzednia, premierowa odsłona no-
wej Cegiełki – Magazynu dla Mieszkańców 
Gminy Cegłów. Wymownym i pięknym tego 
dowodem niech będzie apostrofa, napisana 
specjalnie na część naszej cegiełkowej re-
dakcji przez panią Jadwigę Wąsowską. Tym 
niezwykłym prezentem dzielimy się z Pań-
stwem na str. 32 magazynu. A serdecznie 
dziękując Autorce, zobowiązujemy się jed-
nocześnie nigdy nie przestać się starać.

Czerwiec 2021 to dla Cegłowa czas kilku 
dużych wydarzeń kulturalnych. Pierwsze to 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, przypada-
jący oczywiście już pierwszego dnia miesią-
ca. To szczególne święto wszystkich dzieci 
świata obchodziliśmy w miniony wtorek,
a relację z tego wydarzenia znajdziecie Pań-
stwo w kolejnym numerze Cegiełki. Drugie 
to kontynuacja letniego „Kina na leżakach” 
- cyklu seansów filmowych przy bibliotece.
Trzecim zaś wielkim wydarzeniem będzie
I Jarmark Świętojański. Na to jedyne w swo-
im rodzaju święto poczekamy jednak aż 
do 20 czerwca. 

Ale warto być cierpliwym, bo właśnie tego 
dnia będą się w Cegłowie działy rzeczy 
magiczne, a występy zespołów ludowych i 
muzyki dawnej, warsztaty rękodzieła oraz 
świętojańskie „wianki”, to tylko mały wycinek 
z całości. 
Dobra zabawa murowana, wszak jesteśmy 
w Cegłowie. 

Zapraszamy gorąco wszystkich Mieszkań-
ców i Gości.

WYSTAWA PLENEROWA
„SYMBOLE NARODOWE”
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W dniu 26 stycznia 2021r. w Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Komisji Doktorskiej 
pod przewodnictwem prof. dr hab Włodzi-
mierza Wołosiuka, podczas którego dokto-
rant kpł. M. Grzegorz Dróżdż, proboszcz 
parafii Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów w Cegłowie, przedstawił i obronił 
główne założenia swojej pracy: „Historycz-
ne i teologiczne uwarunkowania powstania 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów”. 
Promotorem był bp prof. dr hab Wiktor Wy-
soczański.
          Wydarzenie to poprzedzone było 
wszczęciem przez kpł. Grzegorza  przewo-
du doktorskiego i ukończeniem Studiów 
Doktoranckich w ChAT, które trwały w la-
tach 2015 - 19. W poszukiwaniu dokumen-
tów źródłowych kapłan m.in. udał się do 
Lwowa i Petersburga (Państwowe Archi-
wum Rosji), gdzie odbywał kwerendę, czyli 
poszukiwał archiwalnych dokumentów do-
tyczących mariawickich kwestii historycz-
nych z przełomu XIX i XX wieku. 
Obrona pracy doktorskiej ma charakter pu-
bliczny, tzn. może w niej brać udział każda 
osoba zainteresowana i każda ma prawo 
zadawania pytań związanych z tematem 
rozprawy. Z uwagi na panującą sytuację 
pandemiczną część osób uczestniczyła w po-
siedzeniu on-line. Komisja przyjęła obronę 
i nadała kpł. M. Grzegorzowi Dróżdżowi 
stopień naukowy w dziedzinie - nauk teolo-
gicznych, w dyscyplinie - nauki teologiczne, 
w zakresie - historia Kościoła, czyli po pro-
stu kapłan może posługiwać się tytułem 
doktora teologii. To wielkie wydarzenie 
nie tylko w życiu osobistym proboszcza, ale 
także w życiu naszego Kościoła. Kapłan jest 
pierwszym duchownym w naszej mariawic-
kiej społeczności ze stopniem naukowym 
doktora teologii.  

AKTUALNOŚCI

 W niedzielę 31 stycznia po porannej Mszy 
Św. Rada Parafialna, w imieniu mariawickiej 
cegłowskiej społeczności, złożyła Kapła-
nowi serdeczne gratulacje i wręczyła kosz 
róż - kwiatów, które jak żadne inne symbo-
lizują przebytą przez Kapłana Grzegorza 
drogę prowadzącą do tego sukcesu: miłość, 
determinację, honor. Róża to także sym-
bol poświęcenia, pasji, mądrości, które są 
jednocześnie wielką łaską od Boga. Dodat-
kowo kapłan posiada nieczęsto spotykaną 
charyzmę duszpasterską. W posługiwaniu 
i wypełnianiu powołania oddaje po prostu 
serce, dlatego jego osiągnięcie jest dla nas 
parafian wielką radością. 
Ponadto, jak sam doktor podkreśla, - 

czego potwierdzeniem jest ostatni rozdział 
pracy: Dlaczego Mariawityzm.
W ostatnich dniach do kapłana płynęły set-
ki słów uznania nie tylko w sposób zdalny 
od internautów. Do Cegłowa w tym celu 
przybywali wierni z innych parafii np. ze 
Strykowa czy Jędrzejowa. Gratulacje złoży-
li też m. in. biskup diecezjalny naszego Ko-
ścioła Michał M. Ludwik Jabłoński, kapłani, 
Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman, Wójt 
Gminy Jakubów Hanna Wocial, Starosta 
Miński Antoni Jan Tarczyński, dyrektorzy 
szkół w których kapłan uczy religii  oraz 
przyjaciele i znajomi.

Kapłanie - sięgaj szczytów i osiągaj w życiu 
osobistym, społecznym i duchowym jak naj-
więcej! Bożego Błogosławieństwa w pracy 
duszpasterskiej  i na niwie naukowej. 

          Elżbieta Trojanowska

  

redakcjacegielka@kulturalnezacisze.pl
 
kulturalnezacisze.pl, www.bibliotekaceglow.pl

       Kapłan, Proboszcz, 
Wychowawca Dzieci
 i Młodzieży, Doktor!

„
Oto jest dzień,

Który dał nam Pan!
Weselmy się,

I radujmy się nim!

„
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do sukcesu prowadziła go 
wiara w Dzieło

 Wielkiego Miłosierdzia 
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       230 lat 
konstytucji majowej

„
Wiwat
 3 Maj!

„

Jak co roku, 3 maja Cegłów świętował 230 
rocznicę Konstytucji majowej. 

Obchody poprzedziły msze święte za Oj-
czyznę w obu cegłowskich kościołach. 
Po nich uroczysty pochód wyruszył pod po-
mnik Niepodległości, przy którym już od 
samego rana wartę honorową pełnili har-
cerze 29 DH „Burza”. Tam w asyście pocztów 
sztandarowych złożono wieńce w hołdzie 
twórcom Ustawy Rządowej z 1791 r., a tak-
że odśpiewano hymn, zaś cegłowscy księża 
pomodlili się za Ojczyznę. 

Wygłoszono także krótkie okoliczno-
ściowe mowy, podczas których przypo-
mniano historię Konstytucji Majowej, 
a także zacytowano kilka jej fragmen-
tów. 
Nie zabrakło również odniesień do rze-
czywistości oraz do Cegłowa - tak w jego 
kontekście historycznym - trzeciomajo-
wym, jak i współczesnym. 

Szczególnie wiele miejsca poświęcili 
temu w swych przemówieniach wójt 
Marcin Uchman oraz poseł Daniel Mi-
lewski, którzy raz jeszcze wyrazili na-
dzieję na niedalekie odzyskanie praw 
miejskich dla Cegłowa.
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wójt Marcin Uchman, 
poseł Daniel Milewski, 
oraz Radosław Chmielewski - 
przewodniczący Rady gminy

Maj z wystawą 

Symbole Narodowe Do 27 maja na skwerze 400-lecia Nada-
nia Praw Miejskich można było oglądać 
plenerową wystawę pt. „Polskie Symbole 
Narodowe”. 

Celem tej ekspozycji było przypomnienie 
oraz zainteresowanie cegłowian tema-
tyką narodowych symboli. Czym są: na-
rodowe godło, hymn, biało-czerwona 
szachownica oraz flaga; jaka jest ich gene-
za i symbolika oraz, na podstawie jakich 
norm prawnych (Konstytucja RP. - Ustawa 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz o pieczęciach państwo-
wych), możemy definiować te szczególne 
znaki narodowej jedności, a także jak o nie 
właściwie dbać.

Wystawę „Polskie Symbole Narodowe” 
objął swym patronatem Poseł na Sejm RP 
Daniel Milewski.



na z takich siłowni znajduje się w sąsiedz-
twie bibliotecznego placu zabaw.

Wiosenne i letnie weekendy oraz święta to 
też dobry czas na rodzinne wypady. A jak ro-
dzinna wycieczka, to tylko do lasu. Nie brak 
bowiem jest w okolicach Cegłowa specjal-
nych ścieżek i szlaków leśnych, tworzo-
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nych z myślą o turystach. Szczególnie mam 
tu na myśli rezerwat „Jedlina”. Taka forma 
wypoczynku to także dobra okazja do edu-
kacji ekologicznej, a wszystko dzięki świet-
nym oznaczeniom i opisom występujących 
tam gatunków. Na trasie co kilkaset metrów 
zorganizowane są punkty biwakowe, gdzie 
można zatrzymać się i na chwilę odpocząć: 
posilić się, załatać koło, a gdzieniegdzie na-
wet rozpalić ognisko. Na koniec pozostaje 
jeszcze tylko pytanie: pieszo czy rowerem? 
A można i na czterech nogach... Miejsc do 
wypoczynku w siodle też u nas nie brakuje, 
bowiem na terenie gminy znajdują się aż 
trzy stadniny koni, które w ramach swej 
oferty, prócz standardowej szkółki jeździec-
kiej i hotelu dla koni, prowadzą także dzia-
łalność agroturystyczną, organizując m.in. 
imprezy okolicznościowe: kuligi, integracje, 
obozy jeździeckie. Wszystkie cegłowskie 
„koniarnie” chętnie goszczą u siebie dzie-
ci, bo jak wiadomo „czym skorupka za 
młodu nasiąknie…”   

Kultura w Cegłowie to z kolei domena 
Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturo-
teki. Instytucja ta zrodziła się z połączenia 
dwu, do tej pory odrębnie kierowanych 
jednostek, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Klubu Kulturalne Zacisze - spełniają-
cego wówczas funkcję niewielkiego domu 
kultury. Oferuje ona młodym cegłowia-
nom cały wachlarz aktywności, ciekawe 
warsztaty plastyczne, muzyczne, wokalne 
i twórcze, plenery malarskie i fotograficzne, 
a także zajęcia dla miłośników historii, czy 
też powstały niedawno zaczątek zespołu 
ludowego. Dla najmłodszych od kilku już 
lat biblioteka prowadzi swój autorski cykl 
spotkań pt. “Baśniowe Popołudnia”, starsi 

zaś mogą brać udział w spotkaniach Koła 
Literackiego.
Dwa razy w roku, podczas wakacji i ferii zi-
mowych, Kulturoteka prowadzi stały pro-
jekt półkolonijny pt. Letnia i Zimowa Aka-
demia Talentów. Zwyczajowym punktem 
finalnym każdej Akademii jest kilkudniowa 
wycieczka w różne atrakcyjne miejsca Pol-
ski. 
Ciekawe inicjatywy umilania wolnego cza-
su cegłowskiej młodzieży proponują także 
istniejące tu licznie stowarzyszenia. Nie-
które z ich pomysłów są bardzo oryginalne, 
jak choćby odbywające się kilka lat temu z inicja-
tywy stowarzyszenia 3 Sektor warsztaty 
rolkowe. A stowarzyszenie Lazarus, w czasie 
realizacji zeszłorocznego projektu Filmowy 
Cegłów – , także nie zapomniało o młodych 
cegłowianach.  

„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi 
stare przysłowie, a te obecne na pewno do 
takich należą. Ale oprócz tego są także trud-
ne. Świadczy o tym choćby trwająca już od 
ponad roku pandemia Covid – 19, która to 
naturalnie znacząco utrudniła masowy do-
stęp do kultury, sportu czy rozrywki. Ten 
problem dotyczy także młodzieży. Coraz 
szersza wiedza na temat tej choroby, a także 
powszechność szczepień, pozwala nam jed-
nak wierzyć w to, że już niebawem uda nam 
się pokonać jej straszne działanie.    
       
         K. Zagańczyk

Wyjątkowym miejscem rodzin-
nych spacerów cegłowian jest 
też plac „Pięć zmysłów małe-
go odkrywcy”. To szczególne 

miejsce znajduje się w samym 
centrum miejscowości. Łączy 

w sobie mini-park, plac zabaw 
i jedyne w swoim rodzaju cen-

trum edukacji ekologicznej „pod 
chmurką”, a więc w miejscu ku 

temu wręcz idealnym.   

Słynny dwudziestowieczny 
pisarz niemiecki Erich Kastner 

mawiał, że podobno tylko 
ten, kto jest dorosły 

i pozostał dzieckiem, 
w istocie jest człowiekiem.

1 czerwca, jak co roku, obchodzimy Między-
narodowy Dzień Dziecka. To dobra okazja, 
aby poświęcić trochę uwagi najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy. 
Teraz, gdy wiosna w pełni, widujemy ich 
niemal na każdym kroku. Wystarczy, że wyj-
dziemy za furtkę i już jakiś roztrzepany dzie-
ciak śmignie nam rowerem przed nosem. 
Ale nie gniewajmy się zbytnio. Dzieciństwo 
ma swoje prawa. Albo inaczej: „A wolałabyś, 
żeby takie <<mamło>> było”- mawiał nieraz 
mój dziadek - nauczyciel, gdy mama krzycza-
ła na mnie, że za bardzo rozrabiam.
Dość szare jednak było to moje dzieciństwo 
w Cegłowie  lat 90. Jako jedyne miejsce dla 
siebie, ja i moi koledzy, mieliśmy wtedy plac 
szkolny, gdzie przesiadywało się całe popo-
łudnia i wieczory, kopiąc piłkę. A jeśli komuś 
to było nie w smak, zawsze mógł przenieść 
się na peron albo też w razie niepogody, 
do istniejącej jeszcze wówczas poczekalni 
PKP. O domu kultury można było marzyć, 
a szkoła, krótko mówiąc, miała chyba inne 
priorytety; brakowało bogatszej oferty za-
jęć pozalekcyjnych, ba - przez szereg lat na-
wet nowych ławek i krzeseł. Brakowało też 
zwykłej nauczycielskiej życzliwości. Liczyło 
się tylko kolejne pierwsze miejsce w głupim 
konkursie na teren wokół szkoły.

Na szczęście daleko jesteśmy dziś od tam-
tych czasów, a młodzież nasza może w pełni 
realizować swe pasje, począwszy od błogiej 
zabawy na jednym z kilku placów zabaw, 

poprzez zajęcia sportowe i twórcze, aż po 
uczestnictwo w licznych, dedykowanych jej 
akcjach i wydarzeniach kulturalnych, takich 
jak np. Letnia i Zimowa Akademia talentów, 
czy też co roku hucznie obchodzony Dzień 
Dziecka lub Mikołajki. 
Zacznijmy od proponowanej oferty sporto-
wej. Dziś to już coś o wiele więcej, niż two-
rzone tu niegdyś jak z konieczności boiska 
piłkarskie.

Hala Sportowo – Widowiskowa także pro-
ponuje młodym cegłowianom liczne atrak-
cje. Należą do nich m.in. zajęcia taneczne, 
balet, koszykówka, treningi karate i tenis 
stołowy. A w pogodne dni ćwiczyć można 
także na jednej z siłowni „pod chmurką”. Jed-

GMINA PRZYJAZNA DZIECIOM
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         czerwca 
Wszystkich 

1
        Święto 

Dzieci 

Tenis, siatkówka, piłka ręczna
 i nożna – to tylko niektóre 

z możliwości, jakie daje obecne 
szkolne zaplecze sportowe. 

GMINA PRZYJAZNA DZIECIOM
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„W obcym domu”, „Rozdroża” – Sabina 
Waszut Lektury

Górny Śląsk, kilka lat przed wybuchem 
drugiej wojny światowej. Dla młodziut-
kiej Sophie jedyną odskocznią od domo-
wych obowiązków i pracy w jadłodajni 
są spotkania z Władkiem Zaleskim, 
chłopcem mieszkającym w tym samym 
domu. Wkrótce przelotna znajomość 
przeradza się w silne uczucie. Młodzi 
zakochują się w sobie na przekór ro-
dzinom, którym trudno zaakceptować 
związek niemieckiej dziewczyny z sy-
nem śląskiego powstańca. Wydaje się, 
że wszystko zmierza do szczęśliwego 
zakończenia. Sophie i Władek pobiera-
ją się w maju 1939, pełni nadziei i per-
spektyw na lepsze i dostatniejsze życie. 
Wrzesień rujnuje wszystkie ich plany. 

„Złudzenie” – Charlotte Link

Kolejny thriller niemieckiej autorki 
znanej z kryminałów, powieści obycza-
jowych i historycznych. Poszukiwanie 
prawdy może być śmiertelnym niebez-
pieczeństwem. Peter Simon, odnoszący 
sukcesy przedsiębiorca i opiekuńczy 
mąż i ojciec, znika bez śladu podczas po-
dróży do Prowansji. Zrozpaczona młoda 
żona udaje się w ślad za ukochanym, by 
na własną rękę prowadzić poszukiwa-
nia. Jednak nieustanne przeciwności, 
na jakie natrafia, uświadamiają jej, że 
mąż nie jest tym, za kogo się podawał... 
A także zmierzyć się z tym, że odkrycie 
prawdy wiąże się ze śmiertelnym nie-
bezpieczeństwem.

 „Jadzia Pętelka” to seria autorska 
Barbary Supeł

dedykowana najmłodszym czytelni-
kom. W każdej części maluchy oraz ich 
rodzice mają szansę rozpoznać sytuacje 
z własnej codzienności. Podążając za 
tytułową bohaterką, odkryją więc spo-
soby na wyciszenie przed snem, oswoją 
temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania 
do nocnika, wspólnie przygotują się do 
wyjścia na spacer. Dzięki prostemu ję-
zykowi, elementom aktywizującym i za-
bawnym ilustracjom lektura przyciągnie 
uwagę dziecka i wesprze je w stawianiu 
czoła codziennym wyzwaniom.

„Córka fałszerza” – Joanna Jax

Opowieść o grupie ludzi, których mło-
dość przypada na burzliwe czasy schył-
ku Republiki Weimarskiej i początku 
istnienia III Rzeszy. Joanna Jax, autorka 
poczytnych sag, proponuje nam napisa-
ną z rozmachem historię o powstaniu III 
Rzeszy, jej związkach z okultyzmem i żą-
dzy władzy tak wielkiej, że doprowadza 
do najokrutniejszej wojny w dziejach 
ludzkości i tragedii milionów istnień.
Młoda Żydówka o niezwykłym talencie 
malarskim, policjant usiłujący zachować 
prawość w okrutnych czasach, majętny 
mężczyzna zarażony ideą nazizmu i czło-
wiek ogarnięty ezoterycznym szaleń-
stwem to bohaterowie powieści, którzy 
próbują odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości. Kiedy nadchodzą rządy Hitlera, 
żadne z nich nie spodziewa się, że wła-
śnie narodziło się czyste zło.

„Za mroczną rzeką. Jak przetrwałem 
reżim Korei Północnej”
 Masaji Ishikawa

Najbardziej wstrząsająca opowieść o ży-
ciu w Korei Północnej. Masaji Ishikawa 
mieszka w Japonii, ale jako pół-Koreań-
czyk jest obywatelem drugiej kategorii. 
Gdy ma 13 lat, jego ojciec daje się skusić 
obietnicom rządu Korei Północnej. Na 
miejscu czeka ich edukacja, praca, wy-
soka pozycja społeczna, dobrobyt. Wraz 
z rodzicami i trzema siostrami Masaji 
wyjeżdża do nowej ojczyzny. Jest rok 
1960. Rodzinie Ishikawy będzie towa-
rzyszyło ubóstwo, głód i ciągła doktry-
nacja komunistycznego reżimu. Staną 
się przedstawicielami najniższej kasty 
społecznej. Władze zabronią im myśleć, 
ale nie zdołają zabronić im kochać. 
W tym nieludzkim świecie rodzinne 
więzi będą jedynym, co pozwoli im 
przetrwać. Do czasu. Po 36 latach Ishi-
kawa decyduje się na samotną uciecz-
kę. Wstrzymuje oddech i wchodzi do 
okrytej ciemnościami rzeki, której drugi 
brzeg obiecuje ocalenie.

Biblioteka 

poleca

„Slow life według ojca Leona”

A gdyby tak zaszyć się gdzieś w ciszy, 
oczyścić umysł, pobyć chwilę offline? 
Tysiącletnie mury tynieckiego klasztoru 
to idealne miejsce na duchowe spa. Bli-
sko natury, z dala od medialnego zgieł-
ku, można wypić kawę z najbardziej 
wyluzowanym polskim mnichem. I po-
rozmawiać o tym, co się naprawdę liczy. 
Cezik zdradza, co myśli o internetowym 
hejcie i co chciałby wpoić swojemu sy-
nowi. Aśka Kołaczkowska opowiada
o różnych stronach kobiecości i o tym, 
jak ważny jest uścisk ręki. Marcin Pro-
kop ujawnia swoją receptę na to, jak 
w życiu nie przegiąć.  Z ojcem Leonem 
łączy ich jedno: w tym szalonym świe-
cie nie dali się zwariować. Ojciec Leon 
Knabit odkrył slow life, zanim to było 
modne.  
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Jeszcze do 14 czerwca czekamy na Wasz udział 
w konkursie fotograficznym „Wiosna, ach to 
ty!”

Przedmiotem fotografii powinny być atrak-
cje krajobrazowe i przyrodnicze ukazujące 
przyrodę budzącą się do życia, oznaki wiosny 
(rośliny, ptaki, zwierzęta itp.) w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Prace powinny ukazywać pięk-
no oraz oddawać klimat i nastrój wiosny. 

Więcej w Regulaminie na Facebooku i stronie 
internetowej biblioteki.

Nie każdy wie, że podobnie jak górnicy, na-
uczyciele czy policjanci, także i pracownicy 
polskich książnic mają swe własne święto. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – obchodzo-
no po raz pierwszy 8 maja 1985 roku - i tak jest 
do dziś.  Dokładnie ten sam dzień od wielu 

WIEŚCI Z KULTUROTEKI

„„

Życzenia Pana Wójta

 dla zespołu 

Kulturoteki 

już lat otwiera także doroczną akcję czytel-
niczą pt. Tydzień Bibliotek.
Cegłowska odsłona Dnia Bibliotekarza mia-
ła miejsce w poniedziałek, 10 maja, i odbyła 
się w formie kameralnej uroczystości, w sali 
multimedialnej biblioteki. Na spotkaniu, 
oprócz członków zespołu Gminnej Biblio-

teki Publicznej Kulturoteki obecny był pan 
wójt Marcin Uchman, który wręczywszy 
pracownikom imienne listy gratulacyjne oraz 
kwiaty, złożył wszystkim wyrazy uznania za 
ich „wkład w krzewienie i popularyzację 
czytelnictwa w naszej Gminie”. 
Spotkanie zakończyła miła pogawędka i po-
częstunek, przygotowany przez panie biblio-
tekarki.

Zapraszamy do 
udziału w konkursie!

Wiosna, ach to ty!

 * Opisy książek pochodzą ze strony
 Lubimyczytać.pl
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Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka 
w Cegłowie gorąco zaprasza wszystkich 
producentów i wytwórców wyrobów re-
gionalnych oraz rękodzieła, chętnych do 
wzięcia udziału w I Jarmarku Świętojań-
skim. Impreza odbędzie się już 20 czerwca 
2021 r. w Cegłowie.

Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej oraz 
G.B.P. Kulturoteka serdecznie zachęcają do udziału 
w konkursie „Tajemnice kapliczek i krzyży przydroż-
nych Polski wschodniej”.

Szczegóły oraz regulamin 
na www.bibliotekaceglow.pl

„„
Zapraszamy do 
udziału w konkursie!

Tajemnice kapliczek i krzyży 
przydrożnych Polski wschodniej

Drodzy  kinomaniacy!
Rusza tegoroczna edycja

 „Kina na leżakach”. 
W czerwcu rozpoczynamy

 pierwsze seanse.
Zachęcamy Was do przesyłania

propozycji filmów do projekcji. 
Chcemy sprostać oczekiwaniom

 naszych widzów.
Tytuły filmów prosimy podawać

 w komentarzach na profilu
 Facebook KlubKulturalneZacisze.

Kino na leżakach 
2021

I Jarmark Świętojański w Cegłowie 

- informacja dla wystawców 

Warunkiem uczestnictwa jest uprzednie 
zgłoszenie oraz informacja zwrotna ze stro-
ny organizatora.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres 
e-mail kkz@ceglow.pl,
lub telefonicznie pod numerem
tel. 881405491

KULTURA0611

Gminna Biblioteka Publiczna Kulturo-
teka w Cegłowie, wraz z Wójtem Gminy 
Cegłów, Urzędem Marszałkowskim, Sta-
rostwem Powiatowym w Mińsku Mazo-
wieckim i partnerami serdecznie 

Impreza, w formie festynu historyczne-
go - połączonego z koncertem plenero-
wym, tematycznie wpisywać się będzie
w obchodzony w tym roku jubileusz 
400-lecia nadania Cegłowowi praw miej-
skich. W programie znajdą się m.in. osada 
rycerska, warsztaty rzeźbienia w drewnie, 
warsztaty garncarskie dla dzieci i doro-
słych, pokazy walk, rzemiosł, gier i za-
baw średniowiecznych, ognisko święto-
jańskie, pokaz bicia monet, prezentacja 
sztuki wyrobu mieczy, konkurs na strój 
historyczny, warsztaty wicia wianków, 
„dmuchańce”, przejażdżki na kucykach, 
stoiska z wyrobami regionalnymi oraz 
rękodziełem, a także moc innych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych.

W ramach Jarmarku wystąpią także ze-
społy muzyki ludowej oraz dawnej -  La 

Stravaganza, „Ludowiacy”, Tamarysze, Ro-
dzinna Góralska Kapela Pyrnickich, Kape-
la Dorosza oraz zespół Powsinogi.

Gwiazdą główną wydarzenia będzie zespół 
ludowy Czeremszyna - reprezentujący mu-
zykę i folklor z pogranicza polsko-białorsko-
-ukraińskiego.

Cegłowski Jarmark Świętojański uświetni 
ponadto uroczyste odsłonięcie wyrzeź-
bionych w drewnie postaci związanych 
pośrednio lub bezpośrednio z historią 

grodu nad rzeką Mienią - króla Zygmunta 
III Wazy, Anny Jagiellonki, biskupa Pia-
seckiego oraz Mistrza Lazarusa - twórcy 
cegłowskiego tryptyku. 
Prezentacja stanowić będzie finał pleneru 
rzeźbiarskiego, trwającego w Cegłowie
 w dniach 14 – 20 czerwca. 

I cegłowski 
Jarmark 

Świętojański 

zapraszają w niedzielę, 
20 czerwca o godz 9.00 

na plac Targowiska
 w Cegłowie, gdzie 

odbędzie się 
 I cegłowski 

Jarmark Świętojański. 
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SŁYNNY OŁTARZ
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Narodziny Jana Chrzciciela 
 Kazanie Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel na uczcie u Heroda 
Śmierć Jana Chrzciciela

Widok 
„zamkniętego”

 Ołtarza 
Lazarusa 

stawienie różnobarwnych płaszczyzn (np. 
strój służebnicy lejącej wodę lub suknia He-
rodjady); charakterystyczne jest wreszcie 
ostre, twarde fałdowanie, zaznaczające wy-
raźny wpływ techniki snycerskiej, szczegól-
nie jasno występujący w sukni Salome w scenie 
Ścięcia.”
Niestety, te odrestaurowane obrazy spło-
nęły w 1944 roku, w czasie Powstania War-
szawskiego. 

Układ malowideł pokazuje nam jak wyglą-
dał „zamknięty” Ołtarz Lazarusa. Kopie re-
wersów wykonali artyści z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie pod kierunkiem dr. 
Mateusza Jasińskiego.    

   ks. kan. Dariusz Cempura                  

Po podjęciu decyzji o pozostawieniu ołtarza 
otwartego na stałe (w czasie remontu ko-
ścioła zakończonego konsekracją w 1629 r.) 
malowidła przedstawiające sceny z życia św. 
Jana Chrzciciela eksponowano w kościele 
do 1913 roku. W „Przeglądzie katolickim” 
z 1872 roku, w korespondencji z dekanatu 
Nowo-Mińskiego czytamy: Ważniejsze są 
niż same rzeźby malowidła pochodzące
z końca XV wieku a przedstawiające ry-
cerzy uzbrojonych i niewiasty w ubiorach 
ówczesnych, może to nawet są portrety 
książąt Mazowieckich pod jakim sym-
bolem. Z artykułu Juliusza Starzyńskiego 
„Tryptyk późno-gotycki w Cegłowie” z roku 
1928 dowiadujemy się, że mocno zniszczo-
ne i wymagające szybkiej restauracji, spro-
wadził malowidła do Warszawy ks. kanonik 
Mrozowski ok. 1913 roku. Dowiadujemy się 
tam także, że 

Artykuł ten dostarczył artystom Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie wielu infor-
macji na temat kolorystyki obrazów. I tak 
odnośnie sceny Narodzin św. Jana Chrzci-
ciela czytamy tam m.in. Kolorystycznie 
najsilniejszym akcentem ciemno-czerwona 
draperja na łożu; z widocznym zamiłowa-
niem traktowana jest barwa ciemno-zielona 
na płaszczu kobiety podającej posiłek, na 
szacie Madonny lub w sukni niewiasty trzy-
mającej dziecko. Służebnica lejąca wodę 
ma suknię lekko różową z ciemno-zielonym 
cieniem, fartuch biały i biały czepiec. Kar-
nacja twarzy blada o delikatnych rumień-
cach. Architektura w tonie szarym, podło-
ga z kwadratów czarnych, szarych i jasno 

bronzowych. Lazarusowa scena „Kazania” 
mówi nam z kolei, że Najżywszą plamą kolo-
rystyczną jest szata frontowej postaci o ty-
pie polskim, czerwona, o ciemno-zielonem 
podbiciu. Uczony jest w zielonej sukni, żół-
tym płaszczu i czerwonej czapce. Samoist-
ną plamę barwną stanowi bronzowa szata 
świętego; roślinność zgniło-zielona, niebio-
sa w jednolitym niebiesko-szarym tonie (…) 
Z kolei w „Uczcie Heroda” nacisk położył ar-
tysta raczej na szczegóły rodzajowe zwłasz-
cza stroju, mniej podkreślając psychologię 
postaci. Kolorystycznie obraz bogaty, z sze-
roko stosowanem złoceniem. Szata Herod-
jady jest zielonawa, Herod ma bogatą szubę 
ze złotogłowiem i białym futrzanym kołnie-
rzem. Siedzący dostojnik ma szubę czerwo-
ną, stojący czarną, kapelusz czarny z jasną 
podniesioną krezą. Święty odziany w suknię 
bronzową z białą przepaską (…) Ostatnia z ha-
giograficznych scen przedstawia „Ścięcie” 
patrona cegłowskiej parafii. Prof. Starzyń-
ski opisuje ją tak: Kat o typie niemieckiego 
landsknechta, odziany bogato, ma spodnie 
żółte w czarne pasy, kaftan jasno-niebieski z 
żółtym rękawem, białą koszulę i piaskowego 
koloru kapelusz. Szata Salome żółta z białym 
kołnierzem (…) 
Ponadto typowo późno-gotycki jest pod-
stawowy pas barwny, polegający na zesta-
wieniu barw uzupełniających się, zwłasz-
cza czerwonej z zieloną (scena Narodzin 
lub draperia szlachcica w Kazaniu) i żółtej 
z niebieską (np. strój kata w scenie Ścię-
cia). 
Podnieść należy pewne nieśmiałe próby 
modelunku światło-cieniowego przez ze-
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Część 
malarska
Ołtarza 
Lazarusa 

 na odwrocie obrazu 
przedstawiającego ścięcie 

św. Jana Chrzciciela 
znajdowała się sygnatura

 Lazarus pictor 1510. 

rewersy skrzydeł ołtarza

Jednakże dzięki staraniom 
wielu osób oraz sponsorowi – 

Fundacji KGHM, która 
sfinansowała całe przedsię-

wzięcie od niedzieli, 16 maja br., 
możemy podziwiać 

w prezbiterium kościoła 
świeżo odtworzone rewersy

 w złoconych ramach. 



Przez centrum Cegłowa przebiega sieć ulic, 
których układ odzwierciedla stare szlaki ko-
munikacyjne (trakt z Kuflewa do Mińska Ma-
zowieckiego oraz z Kołbieli, przez Siennicę 
do Kałuszyna). Centrum skrzyżowania tych 
szlaków stanowi Plac Anny Jagiellonki, po-
łożony w samym „sercu” miejscowości. 
W miejscu tym znajdują się też dwa najcen-
niejsze zabytki Cegłowa, wpisane do rejestru 
zabytków: XVI-wieczny, rzymskokatolicki 
kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i Andrzeja 
Apostoła oraz neogotycki kościół mariawi-
tów p.w. św. Jana Chrzciciela. 

Jest to również aluzja do historycznej przy-
należności dawnego miasta Cegłów do dóbr 
biskupich i klasztornych (augustianie). 

Wychodząc naprzeciw potrzebie popra-
wienia dotychczasowej estetyki centrum 
miejscowości przystąpiono do prac nad 
nowym zagospodarowaniem przestrzeni 
rynku. Działania te są zgodne z celami wy-
znaczonymi do realizacji w ramach Planu 
Odnowy Miejscowości Cegłów, i obejmują 
m.in. działania na rzecz poprawy estetyki 
wsi i terenów przyległych, kultywowa-
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To właśnie obecność dwu 
świątyń zdecydowała 

o tym, iż przyszły 
cegłowski rynek ma mieć 

kształt ryby, jako symbolu 
chrześcijaństwa. 

Plac Anny Jagiellonki

RYS HISTORYCZNY
0614

Sercem każdego, z dawna lokowanego, 
miasta był rynek. Słowo to pochodzi od nie-
mieckiego Ring (dosł. „pierścień”) i pojawiło 
się na ziemiach polskich wraz z przeprowa-
dzanymi lokacjami na prawie niemieckim. 
Ring oznacza specyficzny rodzaj rynku, 
najczęściej wytyczanego na planie czworo-
kąta, z umieszczonym pośrodku blokiem 
zabudowy. Lokalizowano na nim ratusz - 
siedzibę władz miejskich – a w jego pobliżu 
najczęściej także główną świątynię miasta. 
Rynek był przestrzenią wymiany handlowej 
i miejscem, w którym zbiegały się drogi pro-
wadzące do miasta. 
Powyższy opis dokładnie opisuje miejsce, 
które sercem Cegłowa jest do dziś. Choć od 
wielu już lat nosi nazwę Plac Anny Jagiellon-
ki, nie zmieniło się zasadniczo przez kolejne 
stulecia i jest przypomnieniem i potwierdze-
niem blisko 250-letniego okresu miejskości 
Cegłowa.  

Rynek w Cegłowie - historia

Wytyczony wraz z lokacją 
miasta w 1621 r. rynek miał 

wymiary 113 x 115 m i stał się 
głównym elementem założenia 
urbanistycznego. Ciekawostką 

jest, że był wówczas większy 
niż w ówczesnej Warszawie.

*artykuł pochodzi z cyklu Cegłów – po ka-
wałku, publikowanego na stronie 
www.bibliotekaceglow.pl oraz na facebooku 
Kulturoteki. 
 
               
                                 Zapraszamy do odwiedzania.

Zamknięty od północy kościołem parafial-
nym, od zachodu przedłużeniem ulicy Lu-
belskiej (obecnie Piaskowej), od wschodu ul. 
Warszawskiej (obecnie Piłsudskiego), od po-
łudnia zaś uliczką przebiegającą równolegle 
do kościoła, przy której znalazł miejsce ra-
tusz miejski. Tu odbywały się targi (dwa w tygo-
dniu) i jarmarki (trzy razy do roku), na które 
Cegłów dostał zgodę wraz z prawami miej-
skimi nadanymi przez Zygmunta III Wazę.
W ciągu kolejnych stuleci targi kilkakrotnie 
były wznawiane po okresach upadku. Przed 
II wojną światową i kilkanaście lat po woj-
nie cegłowski rynek – wtedy już Plac Anny 

Jagiellonki - był miejscem wolnego handlu. 
Było to miejsce nieutwardzone, na środku 
którego stali kupcy z furmankami, z nich 
bezpośrednio sprzedawali owoce, warzywa 
i inne produkty. 
Układ urbanistyczny Cegłowa, XVI, XVII- 
XIX w. wpisany jest do ewidencji zabytków.

  tekst - Małgorzata Śluzek

„

Realizując jedno 
z zadań przyjętych

 w planie 
rozwoju miejscowości 
Cegłów na lata 2014-

2021 w Gminie Cegłów 
przedstawiamy 

informację
dotyczącą rewitalizacji 
Placu Anny Jagiellonki.

„

nie dziedzictwa kulturowego, religijnego 
i historycznego poprzez zachowanie oraz 
dbałość o miejsca pamięci i pomniki histo-
ryczne. 
W praktyce zmiany te będą oznaczały dla ce-
głowian łatwiejsze i bezpieczniejsze poru-
szanie się w obrębie wsi. Zadanie to będzie 
realizowane poprzez budowę sieci ścieżek 
o różnej nawierzchni, przeznaczonych m.in. 
do poruszania się na rolkach oraz spacerów 
pośród zieleni. Obszar komunikacji będzie 
również doświetlony za pomocą latarni, 
umiejscowionych w gruncie, oraz elemen-
tów linearnych, nawiązujących do obecnych 
trendów wykorzystywanych w architektu-
rze przestrzeni publicznych. Ponadto pozo-
stawione zostanie także oświetlenie elek-

tryczne, dotychczas tam istniejące. 
Zmiana obecnego zagospodarowania cen-
trum wpisuje się w szereg operacji inwe-
stycyjnych określonych w „Planie rozwoju 
miejscowości Cegłów”. 
Mowa tu o operacjach: Odnowa i rozwój 
miejscowości Cegłów poprzez zagospoda-
rowanie i utwardzenie placów wiejskich, 
Rewitalizacja Placu Anny Jagiellonki, budo-
wa nowej strażnicy OSP w Cegłowie (w tym 
rozbiórka budynku byłej remizy). Ostatnie 
z wymienionych zadań zostało już w części 
wykonane.
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Przedmiotem zadania Odnowa i rozwój 
miejscowości Cegłów poprzez zagospodaro-
wanie i utwardzenie placów wiejskich,  jest 
omawiana w niniejszym szkicu przebudowa 
placu Anny Jagiellonki. Jest to miejsce ogól-
nodostępne, które w obecnym stanie psuje 
wizerunek miejscowości i wymaga szybkie-
go przeobrażenia, aby mogło  należycie speł-
niać swoje funkcje. 
Klomby kwiatowe i obszary zieleni, po-
łączone z małą architekturą sportową 
zapewnią przyjemny wypoczynek miesz-
kańcom Cegłowa. Przyczynią się także do 
podniesienia atrakcyjności estetycznej 
miejscowości, a także uwypuklą jej walory 
historyczne, kształtujące ją na przestrzeni 
wieków. 

„

Odnowa i rozwój 
miejscowości 

Cegłów poprzez 
zagospodarowanie

 i utwardzenie 
placów wiejskich

Rewitalizacja placu 
znacząco poprawi otoczenie 

w sąsiedztwie kościołów oraz 
pozwoli na zachowanie 

charakterystycznych 
kulturowo-historycznych 

elementów placu. 

Zadanie Budowa nowej strażnicy OSP w Ce-
głowie składa się z dwóch etapów. Pierwszym 
z nich było wybudowanie nowego obiektu. 
Takie rozwiązanie wymusiły koszty (remont 
oraz dostosowania do aktualnych wymogów 
istniejącego budynku remizy przekraczałyby 
koszty budowy nowego budynku, wraz z sza-

cunkowymi kosztami rozbiórki starej siedziby 
OSP.) Nowy obiekt, w którym oprócz druhów 
z cegłowskiej OSP miejsce swe znalazło też 
m.in. centrum szkoleniowo-konferencyjne, 
otrzymał nazwę Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju i Ochrony Przyrody z siedzibą OSP 
Cegłów, a jego uroczyste otwarcie odbyło się 
15 stycznia 2020 r. 

Kolejnym etapem zadania będzie rozbiór-
ka starej remizy OSP. Obecnie bardzo cie-
szą nas bogate wspomnienia mieszkańców 
związane z funkcjonowaniem tego miejsca 
na przestrzeni wielu dekad. Przeobrażenie, 
jakiemu centrum miejscowości będzie podle-
gało, z pewnością stworzy okoliczności, które 
jeszcze nie raz zdołają przywołać uśmiech na 
twarzach cegłowian. 

17 BIULETYN GMINNY

W obszarze placu zaplanowano również 
miejsce na fontannę, a w jej sąsiedztwie - 
ławeczki. Świeża bryza w postaci wodotry-
sków w skwarne dni pozwoli na wytchnienie i 
odpoczynek zarówno dorosłym jak i dzieciom. 
Oprócz tego pojawią się tam też specjalnie 
zaprojektowane trampoliny na poziomie 
gruntu, które w przestrzeni aktywnej, w oto-
czeniu traw, dadzą możliwość spożytkowa-
nia energii najmłodszego pokolenia. Część 
placu nawiązująca do kształtu ryby - prze-
widziana do utwardzenia, da z kolei możli-
wość poruszania się na wrotkach i rolkach 
pośród zieleni - rozpiętej na drewnianej per-
goli; ta z kolei - wzbogacona o ceglane słupy, 
swą estetyką nawiązywać będzie do topo-
wych obiektów z jakich słynie Cegłów. Jed-
nak to nie koniec zmian, bowiem wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom prozdrowotnym
w trendach urządzania miejscowości, 

Będzie ona konstrukcją z drewna iglastego 
(sosna, świerk), gałązek brzozowych oraz 
urządzeń do pompowania solanki. Działa-
nie tężni wygląda następująco: na ułożone 
w drewnianej konstrukcji gałązki podawana 
jest za pomocą pomp solanka z górnej strefy 
konstrukcji. Rozprowadzona rurkami solan-
ka spływać będzie swobodnie po gałązkach, 
a jej nadmiar gromadzić się będzie w kory-
cie umieszczonym w dolnej części tężni. Tak 
rozprowadzona solanka podlega następnie 
intensywnemu parowaniu, wytwarzając 
intensywny aerozol. Tężnia nasyca powie-
trze jodem, bromem i całą gamą innych 
mikroelementów. Wokół niej wytwarza się 
wówczas specyficzny mikroklimat, będący 
naturalnym leczniczym inhalatorium. Mi-
kroklimat tężni wytwarzany jest w skutek 
ociekania solanki i działania ruchu powie-
trza, co powoduje intensywne parowanie. 
Mikroklimat ten wykorzystywany jest m.in. 
w leczeniu schorzeń górnych dróg oddecho-
wych, nadciśnienia, nerwicy wegetatywnej 
oraz w przypadku ogólnego wyczerpania. 
Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u lu-
dzi zdrowych powodują wzrost odporności 
organizmu. 
Ponadto, atrakcja w postaci tężni, przy-
spieszy rozwój Cegłowa, a także umożliwi 
lokalnym przedsiębiorcom podniesienie 
atrakcyjności swojej oferty, skierowanej dla 
mieszkańców i turystów. Bogate doświad-
czenie związane z leczeniem chorób dróg 
oddechowych w lasach otaczających Ce-
głów, w połączeniu z dobrym połączeniem 
kolejowym oraz tężnią, dadzą możliwość 
atrakcyjnych wyjazdów dla turystów - roz-
poczynających (lub kończących) swą po-
dróż w Cegłowie. 

autorzy planu przebudowy 
przewidzieli również miejsce 

na tężnię solankową.
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Dlaczego warto 
prawidłowo segregować
 śmieci?

Odpowiedzialne i efektywne gospodaro-
wanie odpadami to jeden z największych 
problemów dzisiejszego świata. Z roku na 
rok wzrasta ilość produkowanych śmieci, 
co wymaga od władz  państwowych i samo-
rządowych podejmowania działań zmierza-
jących do tworzenia wydajnych systemów 
unieszkodliwiania i odzyskiwania odpa-
dów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, obowiązkiem każdej gminy 
jest prowadzenie punktów selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych, 
czyli specjalnie zorganizowanych dla 
mieszkańców gminy miejsc, w którym 
mogą oni pozostawić posegregowane 
odpady komunalne. 

A jak to jest ze
 śmieciami 

w Gminie 
Cegłów?

W naszej gminie większość śmieci odbie-
rana jest spod posesji, ale również można 
je – szczególnie te „kłopotliwe” - przeka-
zać na PSZOK, gdzie wyodrębniane są od-
pady tzw. surowcowe.  Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje 
się przy ulicy Dobrzyckiego 37. Można tam 
dostarczać m.in. odpady zielone, budowla-
ne, rozbiórkowe, elektrośmieci, substancje 
chemiczne oraz śmieci wielkogabarytowe. 
Obecnie rozbudowujemy punkt, aby w peł-
ni racjonalnie i optymalnie zagospoda-
rować odpady oraz obniżyć koszty ich 
zbiórki. Koszt tej rozbudowy to ponad 3 
mln zł.  Jest to niezbędne do prawidłowego 
i w pełni efektywnego działania PSZOK-u.

 Co jest rozumiane przez obniża-
nie kosztów śmieci dzięki segregacji?

Podam przykład:  szkło prawidłowo posegrego-
wane i odbierane przez recyklera z PSZOK 
można sprzedać za 36 zł/tonę, zaś szkło 
zworkowane, zanieczyszczone, musimy 
oddać z dopłatą po 300 zł netto.

 Zatem warto prawidłowo segre-
gować odpady…

Tak, ponieważ ostateczna wysokość opłaty 
zależy od nas.

Gdzie mieszkańcy 
mogą się zapoznać
 bądź przypomnieć

 o zasadach 
prawidłowej 

segregacji?

Jeżeli będzie prowadzona prawidłowa se-
gregacja niektóre surowce można sprze-
dać, a na pewno przekazać je za niższą 
opłatę.

 Czy nasi mieszkańcy prawidło-
wo segregują odpady?

Z przykrością stwierdzam, że nie. Jest dużo 
przypadków niestosowania się do regula-
minu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Cegłów. Staramy się prowa-
dzić kampanię edukacyjną, pozostawiając 
żółte kartki zwracające uwagę na niewła-
ściwą segregację. Jednak zgodnie z ustawą 
jesteśmy zobowiązani w przypadkach nie-
prawidłowej segregacji do podwyższania 
opłat za odbiór odpadów.

 Ile będą one podwyższone?

3- krotność opłaty podstawowej, bez ulgi 
na kompostownik. Przykładowo: rodzina  
4-osobowa, korzystająca z ulgi na kompo-
stownik, wnosi opłatę 80zł/miesiąc, jeżeli 
stwierdzimy niepoprawność segregacji 
wówczas opłata wyniesie 300 zł/miesiąc.

 Jakie są największe nieprawi-
dłowości segregacji?

Nasze obecne kontrole wykazują, że 
mieszkańcy niewłaściwie przekazują od-
pady biodegradowalne. Przypominam, że 
w naszym systemie, w celu PRAWIDŁO-
WEGO pozbywania się odpadów (osoby 
nie posiadające kompostownika) muszą 

 – to pytanie kieru-

jemy do Dariusza 

Uchmana – zastępcy 

Wójta Gminy Cegłów, 

odpowiedzialnego za 

gospodarkę

 śmieciową w gminie.

przekazywać/wystawiać je przed pose-
sję w workach biodegradowalnych lub 
przywieźć je na PSZOK i złożyć w wy-
znaczonym miejscu. Oddawanie odpadów  
biodegradowalnych w czarnych workach 
komunalnych jest nieprawidłowe i wykry-
cie takich przypadków będzie skutkowało 
podwyższeniem opłaty 3-krotnie. Miejmy 
również na uwadze, że podejmowane pró-
by „zaradności” są tak naprawdę oszukiwa-
niem samego siebie. Obecnie z odbiorcą 
odpadów rozliczamy się z masy odebra-
nych odpadów. Zatem, im więcej będzie 
odpadów niewłaściwie segregowanych, 
tym koszty zbiórki będą wyższe, co w kon-
sekwencji doprowadzi do wzrostu opłat 
dla wszystkich.

 Dlaczego odpady biodegrado-
walne muszą być oddawane w workach 
biodegradowalnych, które są znacznie 
droższe od standardowych foliowych?

Koszt zagospodarowania odpadów biode-
gradowalnych zgromadzonych w workach 
„foliowych” jest wyższy niż w biodegrado-
walnych. Osoby, które nie mogą kompo-
stować odpadów na posesji i nie chcą ku-
pować worków biodegradowalnych, mogą 
te odpady przywieźć na PSZOK dowolnie 
zapakowane, jednak składając je w wyzna-
czonym miejscu na PSZOK będzie trzeba 
je wysypać.  Podkreślam jednoznacznie, 
że odpady wystawiane w niewłaściwych 
workach nie będą odbierane, zaś próba pa-
kowania ich do worków „czarnych” będzie 
kończyła się kontrolami i karami.
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 Skąd Państwo wiecie, że są
 nieprawidłowości?

Prowadzimy wyrywkowe kontrole. Widać 
to również z zestawień odebranych odpa-
dów. Wzrost masy odpadów komunalnych 
w kwietniu w stosunku do marca wynosi 
ponad 20 ton. Trudno nie dostrzec zależ-
ności z rozpoczętym procesem wegetacji. 
Te 20 ton będzie kosztowało nas dodat-
kowe 20 tys. złotych, które będą musiały 
pochodzić z opłat mieszkańców za odbiór 
odpadów.

Informacje dostępne są na naszej stronie 
internetowej, ulotkach oraz w Urzędzie 
Gminy pod numerem tel. 25 759 59 32. 
Zachęcam także do zainstalowania i ko-
rzystania z aplikacji „Kiedy śmieci”. Znaj-
dziemy tam nie tylko informacje o termi-
nie odbioru odpadów, ale również zasady 
ich segregacji. Mamy nadzieję, że aplikacja 
spotka się z szerokim zainteresowaniem, 
ponieważ będziemy jako urząd przekazy-
wali poprzez nią „praktyczne” informacje 
dla mieszkańców, np. o przesunięciu ter-
minu odbioru odpadów, czy działaniach 
PSZOK.

 Co na koniec chciałby Pan prze-
kazać mieszkańcom naszej gminy?

Proszę wszystkich o dołożenie starań do 
prawidłowej segregacji, aby możliwie jak 
najbardziej ograniczyć koszty odbioru i za-
gospodarowania odpadów dzięki przeka-
zywaniu ich jako frakcje „surowcowe”, co 
wiąże się z niższymi opłatami ich zagospo-
darowania. 

Apeluję o odpowiedzialność i niestoso-
wanie „obejść” systemu - co obserwu-
jemy przy przekazywaniu odpadów bio-
degradowalnych w workach na odpady 
komunalne. Takie postępowanie nie tylko 
podnosi ogólny koszt gospodarki odpada-
mi, ale zakończy się dla osób stosujących 
te praktyki konsekwencjami finansowymi 
- jak wspomniałem - podniesieniem opłat. 
Jeżeli ktoś z „premedytacją” w worku na 
odpady komunalne wystawia obierki, li-
ście, trawę, resztki warzyw itp., czyli od-
pady biodegradowalne, będzie mógł mieć 
pretensję tylko do siebie, że zostanie na 
niego nałożona opłata podwyższona. Jak 
już wielokrotnie w tym artykule wybrzmia-
ło, prawidłowość segregacji wpływa na 
koszt odbioru odpadów całego systemu, 
zatem jeżeli widzimy wśród naszych znajo-
mych, sąsiadów, że nie zostały przez nich 
prawidłowo zrozumiane zasady segregacji, 
przekażmy im tę informację, abyśmy mogli 
- mówiąc zupełnie pragmatycznie - „płacić 
mniej, a przynajmniej nie więcej”.

Odpady rolnicze 
– zgłoszenia do odbioru  

Gmina Cegłów planuje kolejną nieodpłatną zbiórkę odpadów rolniczych z terenu Gminy. 
W ramach odbioru przyjmowane będą: folie rolnicze, sznurki i siatki do owijania balotów, opakowania po nawo-
zach oraz opakowania typu BIG BAG.
Warunkiem skorzystania z nieodpłatnego odbioru jest zgłoszenie w terminie do 20 czerwca 2021 r. zadeklarowanych 
do przekazania odpadów. 
Zgłoszenia można kierować osobiście w urzędzie gminy w Cegłowie lub telefonicznie pod nr 25 759 59 32. 
Do przyjęcia zgłoszenia należy wskazać wytwórcę, telefon kontaktowy oraz szacowaną ilość odpadów  z podziałem 
na ww. rodzaje. 

Posegregowane odpady będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Dobrzyckiego 37  
w Cegłowie. 
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W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele lub współwłaściciele jednorodzin-
nego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w tym budynku 
mogą otrzymać dofinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
Co można finansować z programu  „Czyste Powietrze”
•   wymianę, zakup i montaż źródła ciepła
•   instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
•   wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
•   mikroinstalację fotowoltaiczną
•  ocieplenie przegród budowlanych
•  stolarkę okienną i drzwiową
•  dokumentację (audyt energetyczny, dokumentację projektową)

Dofinansowanie wynosi:
•  w podstawowej wersji do 30 tys. zł,
•  w wersji dotacji podwyższonej do 37 tys. zł
W ramach dotacji przewidziany jest bonus za niskoemisyjność i odnawialność, czyli do-
datkowe wsparcie dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-kli-
matycznych, tj. łączenie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. 
Planowane zmiany
Wycofanie dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. 
Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych upraw-
niających do podwyższonego dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrot-
nej dotacji.  
Dla gospodarstwa jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o  175% najniższej eme-
rytury, czyli z dotychczasowej kwoty 1960 zł na 2 189,04 zł.
Dla gospodarstwa wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie
125 % najniższej emerytury na osobę, z kwoty 1400 zł  na 1 563,60 zł.
Ulga termomodernizacyjna jest zachętą dla właścicieli, którzy są w stanie sfinansować 
przedsięwzięcie z własnych środków (a także kredytu czy pożyczki). Limit odliczeń wy-
nosi 53 tys. zł, a wydatki muszą być udokumentowane fakturami. 
Co może być finansowane z ulgi termomodernizacyjnej
•  materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt 
balkonowych oraz fundamentów
•  węzeł cieplny
•  kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pompy, ogniwa fotowoltaiczne
•  przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej
•   stolarka okienna i drzwiowa
•   usługi (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, docieplenie, wymiana stolarki, 
montaż kotła i urządzeń) 

„

Dopilnuj psa
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W związku z pismem Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim 
w sprawie zastrzeżeń Mazowieckiego 
Lekarza Weterynarii w sprawie uciążli-
wości oraz zagrożeń jakie stwarzają psy 
wolno biegające, przypominamy wszyst-
kim właścicielom czworonogów o ich 
obowiązkach. Zapewnienie odpowiedniej 
karmy, stałego dostępu do wody, a także 
pomieszczenia zapewniającego schronie-
nie przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi to niezamknięty katalog.

W swoim wystąpieniu PLW zaznacza, iż 
przepisy ustawy o ochronie zwierząt nie 
nakazują gminom ograniczania się do 
odławiania jedynie zwierząt bezdomnych 
w związku z realizacją Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
jącym bezdomności zwierząt. To z uwagi 
na brak możliwości ustalenia czy zwierzę, 
które biega bez opieki jest bezdomne w ro-
zumieniu definicji zawartej w ustawie, czy 
jest zwierzęciem, które właśnie opuściło 
teren posesji i pozostaje poza nadzorem 
właściciela. Dlatego prawidłowa realizacja 
programu opieki nad zwierzętami powin-
na obejmować odłowienie każdego psa 
przebywającego bez  opieki, który zostanie 
zgłoszony realizującemu program.

Mazowiecki Lekarz Weterynarii wyraża 
jednoznaczne stanowisko, iż identyfika-
cja zwierzęcia następuje po jego odło-
wieniu. W przypadku gdy nie zostanie 
ustalony właściciel, zwierzę powinno tra-
fić do schroniska. W przypadku ustalenia 
opiekuna zwierzęcia przebywającego bez 
kontroli właściciela powinny zostać pod-
jęte czynności wynikające z naruszenia 
art. 10a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwie-
rząt.  Naruszenie powyższych obowiąz-
ków usankcjonowane jest karą aresztu lub 
grzywny.
Obecny koszt jaki ponosi Gmina za samo 
odłowienia oraz umieszczenie jednego 
zwierzęcia w schronisku wynosi 2313 zł. 
W celu uniknięcia niepotrzebnych pro-
blemów, zwracamy się do wszystkich 
właścicieli psów o trzymanie swoich 
pupili we właściwie zabezpieczonych 
miejscach.

„Czyste Powietrze
Dotacje  i ulgi 

 termomodernizacyjne do 53 tys.

Sala konferencyjna
Urzędu Gminy
w Cegłowie, 
ul. T.Kościuszki 4
Czynne: 
wtorek 15.30-18.00
środa 15.30-18.00
czwartek 15.30-18.00

piątek 13.30 -16.00
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OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO
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Odmrażanie 
sportu

Od 29.05.2021 r. zostają złagodzone obo-
strzenia, związane z wystąpieniem stanu 
epidemii COVID-19,  dotyczące możliwo-
ści korzystania z zamkniętej infrastruktury 
sportowej.
W związku z powyższym powraca możli-
wość uprawiania sportu w lokalnej hali 
sportowej, siłowni oraz sali baletowej. 
Na terenie całej Hali Widowiskowo-

Grand Prix Cegłowa
 w Tenisie Stołowym 2021

 W związku z łagodzeniem ograni-
czeń związanych z uprawianiem sportu w za-
mkniętych obiektach sportowych, pragniemy 
poinformować o zbliżających się turniejach 
tenisa stołowego, które odbędą się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Cegłowie.

Pięć turniejów, które zostaną rozegrane w 
dniach: 27.06.2021, 21.08.2021, 25.09.2021, 
23.10.2021 oraz 27.11.2021, stworzą Grand 
Prix Cegłowa w Tenisie Stołowym 2021.

Turnieje są organizowane przez Urząd Gminy 
Cegłów – Referat ds. Sportu, przy wsparciu 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii, Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz lokal-
nych amatorów tej dyscypliny sportu.
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Cegłowska Liga 
Tenisa Ziemnego

Od 15 maja 2021 r. trwają  rozgrywki Ce-
głowskiej Ligi Tenisa Ziemnego, zgłosiło 
się trzynastu zawodników, trzy zawodniczki 
oraz cztery pary deblowe.

Tym samym, utworzona została kategoria 
OPEN oraz kat. OPEN DEBEL.
Kategoria OPEN gra systemem każdy z każ-
dym i ma do rozegrania aż 120 meczów
 w rundzie zasadniczej, plus turniej finałowy.

Kategoria OPEN DEBEL będzie rywalizo-
wała w formie jednodniowego turnieju, 
zorganizowanego w połowie rozgrywek 
singlowych.

Lista uczestników 
zgłoszonych do turnieju:

Kategoria OPEN

•  Marcin Uchman
•  Adam Zwierz
•  Edyta Gmitrzuk
•  Tadeusz Zychowicz
•  Bartosz Żelazowski
•  Grzegorz Brodzik
•  Waldemar Janiszek
•  Karol Branicki
•  Marcin Sokołowski
•  Zenon Kosut
•  Zuzanna Szczęśniak
•  Tomasz Szczęśniak
•  Paweł Gujski
•  Tomasz Gadaj
•  Agnieszka Szopa
•  Przemysław Szopa

Kategoria OPEN DEBEL:

•  Edyta Gmitrzuk / Adam Zwierz
•  Waldemar Janiszek / Karol Branicki
•  Grzegorz Brodzik / Bartosz Żelazowski
•  Agnieszka Szopa / Przemysław Szopa

Pierwsze mecze już za nami.  Nie brakuje 
emocji, zaciętej walki oraz twardych wy-
mian. Cieszy fakt, że rywalizacja odbywa 
się w duchu fair play oraz wzajemnego 
szacunku.
Wszystkim uczestnikom życzymy sukce-
sów, miłych spotkań oraz radości z gry
w tenisa ziemnego.

-Sportowej, obowiązywał będzie reżim sa-
nitarny (dezynfekcja rąk oraz zachowanie 
dystansu społecznego).
Limit, który będzie obowiązywał co do liczby 
osób ćwiczących w jednym czasie na siłowni 
„Cegielnia”, to 1 osoba na 15 metrów kwa-
dratowych powierzchni.
 Od 29.05.2021 r. wznowione zo-
staną także bezpłatne, zorganizowane 

zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy 
Cegłów.
 Zachęcamy również do wynajmo-
wania boiska głównego, na zajęcia sportowe 
i rekreacyjne.

Wszelkich informacji udziela Referat ds. 
Sportu Urzędu Gminy Cegłów

pod nr tel. 796 450 881
oraz e-mail: hala@ceglow.pl

Rozgrywki są zaplanowane 
w następujących kategoriach:

•  OPEN

•  OPEN KOBIET

•  OPEN GRA PODWÓJNA

•  CHŁOPCY ROCZNIK 2006 – 2010

•  CHŁOPCY 2010 – MŁODSI

•  DZIEWCZĘTA 2006 -2010

•  DZIEWCZĘTA 2010 – MŁODSZE

Wszelkich informacji udziela 
Referat ds. Sportu 
pod nr tel. 796 450 881 
lub e-mail: hala@ceglow.pl

Zapraszamy do udziału!

SPORT
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Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

W dniu 11 maja 2021 roku w Zespole 
Szkolnym w Cegłowie nastąpiło uroczy-
ste otwarcie nowej, przeniesionej do sali 
gimnastycznej świetlicy szkolnej. 
Dzieci wraz z dyrektor szkoły, panią Emilią 
Kowalczyk-Rumak, symbolicznym przecię-
ciem wstęgi uczyniły drzwi świetlicy otwar-
tymi dla wszystkich. Od początku maja mo-
żemy się cieszyć nową świetlicą, która jest 
piękna, funkcjonalna oraz dostosowana do 
potrzeb szkoły i dzieci w niej przebywają-
cych. Uczniowie mają teraz dużo więcej 
miejsca do spędzania czasu przed i po lek-

cjach, rekreacji, odpoczynku, rozwijania 
swoich zdolności i zainteresowań oraz 
integracji. 
Duża powierzchnia świetlicy pozwala na 
organizację różnorodnych zajęć i zabaw 
sportowych. Dzieci są naprawdę zauro-
czone nowym miejscem, co widać po ich 
uśmiechniętych twarzach. Na tę chwilę 
wszyscy od dawna czekali. 

Uczniowie i nauczyciele składają ser-
deczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację tego 

przedsięwzięcia, a w szczególności: pani 
dyrektor Emilii Kowalczyk-Rumak - za 
ogromne wsparcie i kreatywne pomysły 
na aranżację świetlicy, Wójtowi Gminy 
Cegłów Marcinowi Uchmanowi - za zapew-
nienie środków finansowych oraz Zastęp-
cy Wójta Dariuszowi Uchmanowi - za spe-
cjalistyczny nadzór nad inwestycją.

„Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe - być 
szczęśliwym, drugie - uszczęśliwiać innych” 
(J.Tuwim)

                                            Katarzyna Antosiewicz

Otwarcie nowej świetlicy 

szkolnej
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Świat idzie z postępem. Dziś do Pierwszej 
Komunii przystępują III-klasiści, że niby 
bardziej świadomi. Zadaniem katechetów 
jest odpowiednie przygotowanie do przy-
jęcia sakramentu. Dzieciaki zaliczają mo-
dlitwy na piątki, odnotowują obecność na 
różańcu, gorzkich żalach. W nagrodę nie-
które parafie rozdają obrazki,  do wklejenia 
w zeszyt od religii. Taki ukryty monitoring 
pozwalający ustalić obecność w kościele.
Niektóre parafie prowadzą przygotowania 
rodziców w formie katechezy dla dorosłych, 
które ma na celu przybliżenie dogmatów 
wiary. I takie spotkania powinny przełożyć 
się na podejście do sakramentu, pod warun-
kiem, że przesłanie jest odpowiednie. 

Dziś Pierwsza Komunia bardziej przypo-
mina celebrację świecką,  niż przeżycie du-
chowe. Chociaż nadal stresująca dla dzieci 
jest pierwsza spowiedź. Bo i grzechy najle-
piej spisać na kartce, by nie zapomnieć i „w nie-
czystości” przyjąć święty sakrament. Wiele 
grzechów wymyśla się, bo przecież trzeba 
coś powiedzieć. 

Przygotowania, próby i nauki pieśni i mo-
dlitw są otoczką powiedzmy kościelną. 
Najwięcej jednak czasu i kosztu wiąże się z przy-
gotowaniem stroju, zaproszeń, posiłku, 
ustalenie listy oczekiwanych prezentów.  
Rok wcześniej należy rezerwować salę na 
przyjecie komunijne.

Media już od marca krzyczą: pierwszy te-
lefon, dron, laptop czy tablet na pierwszą 
komunię. Dawniej dziewczynki cieszył ze-
garek marki Czajka, rower Wigry 3 lub 4, 
a chłopaków – zegarek z kalkulatorem. 
I koperta z pieniędzmi. Dziś koperta – ow-
szem, ale już nieco grubsza, bo dzieciaki 
doskonale znają wartość pieniądza. I wie-
lu rodziców chrzestnych ma poważny pro-
blem. Finansowy najczęściej, bo nie wypada 
dać mniej, niż… A i część rodziców liczy na 
zwrot poniesionych kosztów. A te są niema-
łe. Już sam strój komunijny to koszt „małej 
panny młodej”. I nieważne że ksiądz o zdro-
worozsądkowym podejściu sugeruje pro-
ste, skromne i najlepiej ujednolicone alby. 
Przecież komunia jest raz w życiu! Zastaw się, 
a postaw się. Niech wujek Kazik zobaczy, że 
nas stać. Nieważne, że suknia czy alba zało-
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żona zostanie raz podczas Komunii, a potem 
w Białym Tygodniu. Za rok, do „powtórki 
komunii” i tak większość należy przerabiać 
u krawcowej, co łączy się niekiedy z kosz-
tem równoważnym nowej kreacji.  Sumując 
wszelkie ozdoby typu wianuszek, rękawicz-
ki, rajstopy, buty niekiedy koszt sięga 800zł. 
A przecież rodzice też muszą jakoś wyglą-
dać. Mama nie założy sukienki, w której była 
na weselu u Jadzi, bo „na komunii” będzie ta 
sama rodzina. Tata w garnitur raczej nie wci-
śnie się, a jeśli już – bez kamizelki. Jeśli dzieci 
„dysponują” rodzeństwem – wiadomo koszt 
uposażenia odzieżowo-fryzjersko-kosme-
tycznego  wzrasta. Odpowiednio wcześniej 
należy ustalić wizytę u fryzjera, bo dziś już 
żadna z dziewczynek nie zgodzi się na spa-
nie „na wałkach”. Jednak przy chłopcu mniej 
wydatków.

Etapami zbierane są pieniądze: na dar oł-
tarza, na sprzątanie kościoła, na kwiaty, na 
„święte pamiątki”, na wycieczkę obowiązko-
wą do Lichenia. A że rozłożone w czasie, nie 
są zbyt dotkliwe. 
Dziś wiele rodzin korzysta z usług lokalu. Bo 
i bałaganu w domu nie ma, idzie się na goto-
we. Z korzyścią dla wszystkich. Ci, którzy
z różnych powodów przygotowują przyjęcie 
komunijne w domu, wiedzą, że zakupy lepiej 
robić etapami, w gotowanie zaangażować 

najbliższych i tak naprawdę koszt niekiedy 
jest mniejszy.
Z czym kojarzy się Komunia? Z górnolotnym 
przemówieniem dziękczynnym nawiedzo-
nego proboszcza, kiedy to dzieciaki niemal 
mdleją przy ołtarzu. Z bolącymi nogami i rę-
koma od sprzątania. Ze spotkania z rodziną, 
chrzestnymi, których niekiedy ogląda się po 
raz drugi od chrztu. I oczywiście z prezenta-
mi, im droższymi, okazalszymi – tym lepiej. 
Dla dzieci, bo jest się czym pochwalić. Dla 
rodziców, bo nie muszą myśleć o zakupie 
PS4, o które mieli wiercenie w brzuchu.

Zdarza się, że dla niektórych Pierwsza Ko-
munia stanowi przeżycie duchowe. Jako 
wartość bezcenna. Nic nie kosztująca,
a jednak wzruszająca. Szkoda jednak, że 
częściej wzruszy nas zawartość koperty 
niż widok szczerej modlitwy dziecka.   

                                                             Anna Kowalczyk

Nie byłeś u komunii, bo nie masz zegarka?

To pytanie zupełnie niezrozumiałe 

dla dzisiejszych „komunistów”.



Do Polski przybyły stosunkowo niedawno, 
ale szybko podbijają serca rolników. I słusz-
nie.

Jeśli chcesz kupić owce kameruńskie, mu-
sisz posiadać numer gospodarstwa oraz nu-
mer siedziby stada. Więcej o obowiązkach 
rolnika na stronie ARiMR.

tekst i zdjęcia: Ula Hawryluk
facebook.com/kamerunki

www.kamerunki.pl

MIESZKAŃCYOwca dla 
wygodnych

Kamerunka to owca niemal doskonała: 
Nie ma wełny, więc nie trzeba jej strzyc.
Nie boi się mrozu, ale nie znosi wiatru i desz-
czu. Nie jest wybredna, jednak jest bardzo 
wrażliwa na to ile czegoś zje. Nie tknie 
brudnej wody i nie zje nic z ziemi - tylko to, 
co z niej wyrośnie. Nie jest „żywą kosiarką”, 
raczej kombajnem, także do ogródka lepiej 
jej nie zapraszać. Jest płochliwa, rozpozna-
je obcych, ale do swojego pasterza przy-
zwyczai się szybko i odwdzięczy radosnym 
„beeee” na powitanie.
Koci się bez pomocy, nawet 3 razy w ciągu 
dwóch lat. Często rodzi bliźnięta.
Owce kameruńskie wychodzą również 
zimą. Latem wystarczy im wiata chro-
niąca przed wiatrem i opadami. Są asezo-
nalne - jagnięta rodzą się o każdej porze 
roku. Podobno te zimowe są zdrowsze, niż 
urodzone latem.
A przede wszystkim kamerunki są piękne. 
Bardziej przypominają antylopę, a nawet 
sarnę, niż białą puchatą owieczkę. Poru-
szają się z gracją na swoich długich, szczu-
płych nogach. Są niewielkie - ważą około 25kg 
- i bardzo zwinne. Mimo że są niewysokie, to 
wystraszone potrafią przeskoczyć 1,5 me-
trowe ogrodzenie!
Owce nie wyrywają trawy, ale przycinają ją 
nisko. Na trawniku nie są perfekcyjne, po-
nieważ nie każdy gatunek trawy lubią. Za to 
uwielbiają niemal wszystkie chwasty, a więc są 
doskonałe do obrabiania nieużytków. Jako 
bonus zostawiają rewelacyjny nawóz, który 
nie przykleja się do butów. Zjadają nawet 
pędy leśnych jeżyn ograniczając mocno ich 
ekspansję. Tym zdobyły uznanie mojego 
męża.
Ja pokochałam je od razu miłością bezgra-
niczną. Nic nie relaksuje mnie tak, jak widok 
popasającego stadka...
Za mną już wiele wykotów - niesamowite 
przeżycie - idziesz na maślaki, a znajdujesz 
jagnię...
Owce kameruńskie są bardzo dobrymi 
matkami. Nawet ojcowie zajmują się po-
tomstwem - uczą jagnięta trykania i róż-
nych akrobacji.
Są to zwierzęta zaskakująco empatyczne. 
Często czekają ze zjedzeniem przysmaków, 
aż do posiłku dołączy reszta stada. Gdy któ-
rejś owcy coś dolega, a nawet przyśni się jej 
coś, inne owce podchodzą i tulą się do szyi 
cierpiącej.
Owce nie są głupie. Jednak polegają na mą-
drości stada. Dlatego owiec kameruńskich 
nie można mieć mniej niż 5. Dopiero gdy 
jest ich co najmniej dziesięć są spokojne. 
Samotna kamerunka wpada w popłoch i może 0631

•  3 rano odzywa się drozd, który siedzi na 
wierzchołku jakiegoś drzewa
•  3.10 świergot rudzika, ukrytego w gąsz-
czu leśnego poszycia
•  3.15 na wysokich gałęziach drzew powol-
nie i urwanie pogwizduje kos. 
• 3.20 usłyszymy świergotka drzewnego, 
śpiewającego w locie
•  3.30 kukułka budzi się w koronach drzew
•  3.40 sikorka bogatka energicznie wyśpie-
wuje w niższych piętrach lasu. W mieście 
ptaki te dostosowują swój śpiew do hałasu, 
żeby był dobrze słyszalny dla samiczki
•  3.50 Pierwiosnek. Jest ptakiem mniej-
szym od wróbla. Jego śpiew jest monotonny 
i krotki, śpiewa w niższych piętrach drzew   
•  4.00 słońce wita pleszka ogrodowa i nie-
bieskogłowa zięba, której śpiew to trzy-
częściowa fraza: „cicicicittjutjutjutju cetir”, 
odzywa się również głosem „tirr”, w chłodne 
dni ‚zapowiada’ deszcz jej śpiew brzmi jak 
„ziąb” - stąd nazwa.  
•  4.20 słychać wilgę gdzieś wśród wysokich 
drzew. Jeden z najpiękniejszych polskich 
ptaków o żółtym, jaskrawym upierzeniu. 

Można go spotkać w koronach drzew. Bar-
dzo trudny do zaobserwowania.
•  4.40 popis daje szpak. Jest trochę mniej-
szy od kosa. Posiada zdolność naśladowania 
głosów innych ptaków oraz ludzkiego głosu. 
Występuje na osiedlach, w ogrodach, par-
kach, śpiewa w różnych miejscach
•  5.00 kopciuszek
•  6.00 pokrzewka czarnołbista
•  7.00 koncertuje dzwoniec
•  8.00 szczygieł i mazurek
•  17.00 można usłyszeć pleszkę, która śpie-
wa melancholijnie, szybko, często z wple-
cionymi naśladownictwami śpiewu innych 
ptaków, śpiewa ze szczytu drzewa.
•  19.00 trznadel śpiewa siedząc na szczy-
cie gałęzi lub krzewu, wabiąc potencjalne 
partnerki donośnym, charakterystycznym 
zaspiewem.
•  20.30 rudzik, mniejszy od wróbla śpiewa 
najczęściej siedząc wysoko na gałęziach 
drzew i krzewów. Dźwięk jest czysty, o mi-
łym brzmieniu i rzadko zdarza się aby po-
wtórzył frazę.
•  21.00 świerszczak w trakcie śpiewu ob-

MIESZKAŃCY Z PASJĄ

raca głowę z boku na bok. Wynikiem tego 
jest raz głośniejszy, raz cichszy dźwięk. Od-
głosy świerszczaka można usłyszeć zarówno 
w dzień jak i w nocy. śpiew przypomina cy-
kanie pasikonika i jest to wytrwale i długo 
powtarzane „sirr sirr sirr”.
•  21.30 łozówka, niewielki ptak rzadko spo-
tykany w centrum Polski, często spotykany 
na Mazurach, Wielkopolsce i Śląsku. Śpiewa 
długie, bardzo urozmaicone piosenki, w które 
wplata liczne naśladownictwa innych gatun-
ków żyjących w pobliżu.
•  22.00 słowika można usłyszeć również 
w ciągu dnia. Jednak nocą śpiewają aby 
usłyszała je samica. Śpiew usłyszany dniem 
obwieszcza granice terytorium danej pary. 
Słowiki po zdobyciu partnerki nie mają już 
nastroju na śpiew (a tak naprawdę nie mają 
czasu, gdyż karmią wysiadującą samicę, a po-
tem pisklęta). Jeżeli w połowie maja jakiś 
słowik jeszcze śpiewa, to znaczy, że żadna 
go nie chciała. Więc śpiewa i śpiewa, nawet 
w biały dzień. Ćwiczy, aż dojdzie do perfekcji 
i liczy na szansę za rok.

                                                            Anna Kowalczyk

Pasja 

w obiektywie.

Przeszywający huk startujących samolotów odreagowuje 
wielogodzinnym oczekiwaniem w leśnej głuszy na wyma-
rzony kadr.

Dawid Ewiak, mieszkaniec Cegłowa, od lat pasjonuje się fo-
tografią lotniczą oraz zdjęciami przyrody. 
Na lotniskach w Janowie, Góraszcze czy warszawskim 
Okęciu czuje się jak w domu fotografując samoloty. 
Weekendowe wczesne poranki chętnie spędza w cegłow-
skich lasach i na polanach, uzbrojony w teleobiektywy wy-
patruje zwierza.

Twórca Mińskiej Grupy Fotografów Lotniczych.

Dawid
Ewiak

Jakie ptaki 
nam śpiewają

Pamiętaj!
W Polsce istnieje bezwzględny

 obowiązek rejestracji owiec. 
Zabroniona jest sprzedaż owiec 

nieposiadających kolczyków. 
Nie istnieje coś takiego, jak „hodowla 

hobbystyczna”, która zwalniała 
by z tego obowiązku.

sobie zrobić ogromną krzywdę. 
Opisane są przypadki śmierci owiec 
z samotności.
Z kamerunek generalnie nie po-
zyskuje się mleka, choć słysza-
łam o kimś, kto je doił. Ponoć ich 
mleko przypomina kozie, ale jest 
bardziej tłuste. Za to mięso owiec 
kameruńskich jest bardzo cenio-
ne na świecie. Różni się znacznie 
od zwykłej baraniny, bo jest ciem-
ne, chude i nie posiada nieprzy-
jemnego zapachu, typowego dla 
baraniny. W smaku przypomina 
sarninę.
Najczęściej kamerunki są hodo-
wane jako praktyczna ozdoba. 
Często znajdziemy je w minizoo 
i gospodarstwach agroturystycz-
nych. Pięknie wyglądają i jedno-
cześnie dbają o tereny zielone i lasy. 



Firma P. W. Gambit - właściciel Cegłowskiego Centrum 
Handlowego przy ul. Dobrzyckiego, wystosowała pi-
smo do Starosty Powiatu Mińskiego, w którym sprze-
ciwia się planowanemu zakazowi skrętu w lewo na 
wyjeździe z Cegłowa w stronę Mieni, na odcinku drogi 
przylegającym do Centrum Handlowego. Ta zmiana 
przepisów ma związek z trwającą obecnie przebudo-
wą drogi powiatowej Mińsk Maz. – Mrozy, na jej ce-
głowskim odcinku, przylegającym do ich obiektu.
Wnioskodawcy pisma zadają pytanie czy taka zmiana or-
ganizacji ruchu będzie na pewno dobrym rozwiązaniem 
dla lokalnego ruchu?
Podkreślają także całkowitą „nieekologiczność” tego 
rozwiązania, argumentując, że projektowany „nakaz 
skrętu w prawo wymusi na chcących jechać w stronę 
Mińska Mazowieckiego konieczność zawrócenia na ron-
dzie”. Po wprowadzeniu podobnego przepisu - zauwa-
żają wnioskodawcy pisma - „kierowcy pojazdów cięża-
rowych będą musieli kierować się do trasy krajowej 92, 
nadkładając ok. 6 km drogi.”  Wskazują oni również na 
bezcelowość tego typu rozwiązań, także w kontekście 
bezpieczeństwa i komfortu swoich mobilnych klientów. 
Jako argument, właściciele centrum podają fakt, iż przez 
kilka lat istnienia ich obiektu nie doszło w jego obrębie 
do żadnej większej kolizji ani wypadku. Pod wnioskiem 
podpisali się wszyscy dzierżawcy lokali, znajdujących 
się na terenie Centrum handlowego.

Jakie finalnie rozwiązanie czeka mieszkańców i klientów 
Centrum Handlowego? Przekonamy się niebawem.
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Kochani Ludzie – Redakcjo Wspaniała

Dzięki za Cegiełkę i Wielka Pochwała
Za pomysł treści i wartości słowa
To wielka radość i wielka odnowa
Mamy kulturę wiedzę ogólną i wiedzę miejscową
Oraz szatę graficzną wielokolorową
Dzięki za troskę
O kraj zwierzęta zabytki przyrodę
Troskę o ludzi – pokolenie młode
Pamięć starości samotności ciszę
I tę głuchą pustkę
Której nikt nie słyszy
Dzięki za dobroć serca
Opiekę i pamięć
I szarej szarości – poszanowanie
 Niechaj Anioły swoim skrzydłem białym
 Otaczają Miłością Redakcję Wspaniałą
 
   Kochany Krzysiu
   Ty Poeto Złoty
   Drukuj swoje Piękno 
   Zamiast mojej prostoty

Z przemyśleń moich doszłam do wyników
Przez moją prostotę - 
 Redakcja może stracić Czytelników

    Jadwiga Wąsowska 

Planowane zmiany

 organizacji ruchu

przy Centrum Handlowym 

Publikacja

o artystach
List 
do redakcji

W maju br. cegłowskie Stowarzyszenie Strefa Dobrych 
Wibracji, wydało  „Album Mińska Scena Muzyczna vol.1”. 
Publikacja z autorskimi zdjęciami Jarka Wójcickiego, 
prezentująca muzyków związanych z szerokopojętą 
sceną mińską. W części pierwszej znalazło się 20 arty-
stów, w tym cegłowiacy:
Grzegorz Jarek, Jarek Wrzosek oraz Karol Piątkowski.
Publikacja wydawnicza dostępna jest w instytucjach 
kultury w Mińsku Mazowieckim. 
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Centrum Handlowe w Cegłowie to miejsce, które wszyscy Pań-
stwo dobrze znacie, i które wciąż się zmienia - wychodząc naprze-
ciw Wam i Waszym potrzebom.

Pierwszą z powstałych na terenie Centrum inwestycji była stacja 
paliw sieci Eurooil. Od lat stanowi ona największy ośrodek usłu-
gowy tego typu na terenie Gminy Cegłów.
Z czasem oferta cegłowskiego Centrum Handlowego poszerzyła 
się o nowe usługi. Dziś do Państwa dyspozycji mamy myjnie sa-
mochodowe – ręczną i automatyczną, całodobowy sklep Lewia-
tan, stację kontroli pojazdów, market Biedronka, sklep odzieżo-
wy Cezaria oraz biuro ubezpieczeń i restaurację „Pizzeria Bar”.

Wszystkie one dziś stanowią kluczowe elementy rynku usług 
lokalnych, nie tylko w Cegłowie, ale też na obszarze całej gminy. 

CENTRUM HANDLOWE

Dodatkowo bezsprzecznym atutem naszego Centrum jest jego 
wygodna lokalizacja przy  wjeździe do Cegłowa - ul. Dobrzyckiego 
7 - oraz  duży parking dla wszystkich klientów.

Lista usług, które oferuje Centrum Handlowe w Cegłowie wciąż 
się powiększa, i jest coraz bardziej różnorodna. Jeszcze tego lata 
w jednym z naszych lokali znajdzie swoje miejsce apteka , tak bar-
dzo dziś potrzeba w naszej Gminie.

Szanowni Państwo, JESTEŚMY DLA WAS! Tylko tu, w jednym 
miejscu znajdziecie tak szeroki i kompleksowy asortyment usług 
i towarów. Nasze lokalne Centrum Handlowe to oszczędność 
czasu i większy komfort życia. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia 
Centrum.

Zapraszamy.  Z nami jest dzień dobry!

Cegłowskie Centrum Handlowe 
zaprasza 7 dni w tygodniu.

Komfortowo i kompleksowo. 
Cegłów, ul. Dobrzyckiego 7
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