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FUNDUSZE SOŁECKIE

Podział funduszy 
między gminne sołectwa

MOTOCYKLEM
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Dziennikarsko-sportowa
pasja mieszkańca 

GMINA PEŁNA
KULTURY

Wydarzenia, które 
poszerzają horyzonty



OD REDAKCJI
SZANOWNI CZYTELNICY

Zespół redakcyjny

Za nami lato i czas wakacyjnego odpoczynku. 
Przed nami okres jesieni – miejmy nadzieję, 
że w jej pięknej, złotej odsłonie. Rozpoczyna 
się sezon nie tylko na grzyby, ale zbieranie 
różnorodnych plonów i darów ziemi. To także 
początek nowego sezonu kulturalnego, bo-
gatego w różnego rodzaju imprezy i spotka-
nia. A tego wszystkiego, drodzy cegłowianie, 
mamy pod dostatkiem. Imprez kulturalnych 
w 2021 roku – roku jubileuszowym 400-le-
cia nadania praw miejskich - było wiele 
i równie bogato zapowiada się jego koń-
cówka. W tym numerze Cegiełki znajdzie-
cie Państwo przypomnienie m.in. pięknego 
koncertu utworów patriotycznych i religij-
nych, jaki zorganizowano 25 lipca na placu 

przed kościołem parafialnym w Kiczkach, 
oraz koncertu kameralnej orkiestry smycz-
kowej Melanidis Orchestra, który odbył się 
11 września b.r. w budynku Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Cegłowie. W sierpniu 
podczas dorocznych dożynek gminno-para-
fialnych dziękowaliśmy za tegoroczne plony 
ziemi,  o czym piszemy w artykule na stronie 
10. Zachęcamy też do zapoznania się z rela-
cją z jednego z ciekawszych wydarzeń, jakie 
miały miejsce ostatnio w Cegłowie, a był to 
koncert „Oj zagraj mi muzyko” podsumowu-
jący projekt „EtnoPolska 2021”. 
Na brak rozrywki nie mogli narzekać także 
miłośnicy sportu i ruchu na świeżym powie-
trzu.  Dla nich zorganizowano turniej tenisa 

stołowego, bieg nocny i rodzinny rajd rowe-
rowy. A przed nami  niebawem kolejna edy-
cja Biegu Niepodległości. 
Jak widać gminny program wydarzeń do-
stosowany jest do szerokiej rzeszy odbior-
ców. Znalazła się też gratka dla wielbicieli 
literatury i języka polskiego. Już w kolejnym 
numerze Cegiełki będziecie mogli Państwo 
przeczytać relację z wyjątkowego spotkania 
autorskiego, które odbyło się w cegłowskiej 
bibliotece, z prof. Jerzym Bralczykiem – jed-
nym z najbardziej znanych polskich języko-
znawców i popularyzatorów pięknej polsz-
czyzny. 
Gorąco zachęcamy i życzymy przyjemnej 
lektury!
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AKTUALNOŚCI

Nagrody Powiatu Mińskiego przyznawa-
ne są od 2002 roku za indywidualne lub 
zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze 
i społeczne, służące rozwojowi i promocji 
powiatu mińskiego w  sześciu dziedzinach: 
nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, roz-
wój przedsiębiorczości, działalność spo-
łeczna na rzecz wspólnoty powiatowej oraz 
rolnictwo i ochrona środowiska. Wzorem 
lat ubiegłych na wniosek Wójta Marcina 
Uchmana, wśród nominowanych znaleźli 
się działacze z terenu Gminy Cegłów. 

Pan Mirosław maluje, bo lubi, choć tej sztu-
ki nigdy się nie uczył. Jest bardzo związany 
ze swoją rodzinną miejscowością, utrwala 
pejzaże, drewniane chaty, zabytki sakral-
ne, wszystko, co ważne w Cegłowie i oko-
licy. Dzięki odpowiednio dobranej kolory-
styce każdy obiekt ma swój urok, a utrwalone 
na płótnie miejsce oddaje nastrój i wzrusza. 
Pan Mirosław maluje także na potrzeby 
aukcji charytatywnych. Jego dzieła moż-
na było podziwiać na wystawach m.in. 
w Brwinowie, Cegłowie, Mińsku Mazo-
wieckim, Halinowie, Mrozach, a także na 
międzynarodowych targach w Kielcach. 
W 2009 roku otrzymał tytuł „Osobowość 
Powiatu Mińskiego”, a jego obrazy na co 
dzień można podziwiać w siedzibie Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Cegłowie.
Ponadto wśród nominowanych w dzie-
dzinie działalności społecznej na rzecz 
wspólnoty powiatowej, znalazła się tak-
że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mieni, którą podczas Gali reprezentował 
Prezes Przemysław Dębowski. 

Gratulujemy laureatom i życzymy kolej-
nych sukcesów w działaniu na rzecz rozwo-
ju i promocji naszej Gminy.

14 października, w Miejskiej 
Szkole Artystycznej  

w Mińsku Mazowieckim, 
odbyła się Gala Nagród 

Powiatu Mińskiego
 „Laura 2019 - 2020”. 
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Nagrodę Laura 2019, otrzymał 
pan Mirosław Chyliński – 
malarz, wyjątkowy artysta – 
nagrodzony w dziedzinie
kultura i sztuka. 

Laura 2019 - 2020

                   Laureatem - Mirosław Chyliński !
„„



który odbył się 13.08.2021 r. w późnych go-
dzinach nocnych. Organizatorem imprezy 
była Gmina Cegłów, a honorowym patro-
natem objął ją Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik. 

W biegu wzięły udział 82 osoby, które mia-
ły do pokonania dystans około 6 km. Start 
i meta zlokalizowane były na Targowisku im. 
Janusza Adamiaka w Cegłowie a trasa biegu 
prowadziła ulicami: M. Reja, H. Sienkiewicza, 
Woźbin, Partyzantów, Piaskowa, Kolejowa. 

Rywalizacja toczyła się w dwóch katego-
riach open i aż ośmiu kategoriach wieko-
wych. Pierwszy na mecie zameldował się 
mieszkaniec Cegłowa Sławomir Ptak, któ-
ry przebiegł dystans w czasie 20 min. 14 sek., 
a najszybszą biegaczką została Magdalena 
Pawlak z czasem 23 min. 20 sek.- również 
z Cegłowa. Tym samym Pani Magdalena i Pan 
Sławomir zdobyli statuetki dla najszybszego 
biegacza i biegaczki z terenu Gminy Cegłów. 

Nagrody i pamiątkowe puchary wręczył 
Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman, który 
także brał udział w biegu.

Piątek 13

„
Czy piątek trzynastego to 

dzień pechowy? 
Na pewno nie w Zielonej 

Gminie Cegłów!
Dowiedli tego biegacze

 i biegaczki biorący udział 
w Cegłowskim Biegu 

Nocnym „Piątek
 Trzynastego”,

„

Biegli z nami m.in: Joker, Diabolina, Czarna 
Wdowa, Mumia, Diablica, dwa Czarne Koty, 
a także Jason Voorhees – bohater horrorów 
z serii „Piątek Trzynastego”. 

Nagrodę za najlepsze przebranie w postaci 
talonu na zakupy w swoim sklepie ufundo-
wał Salon Sportowy Fansport z Mińska Ma-

zowieckiego, a laureatem został Zbigniew 
Lamparski, który wcielił się w postać Jo-
kera.

Szczególne podziękowania należą się rów-
nież pozostałym sponsorom biegu. Firma 
Patimo – Piotr Czyż zadbała o nawodnie-
nie zawodników, Zakład Cukierniczy Rafał 
Majewski ufundował zawodnikom słodki 
poczęstunek, a restauracja Epulo Grill & Bar 
nagrodę w postaci bonu na obiad dla naj-
szybszej biegaczki i biegacza z Cegłowa.

Wielkie dzięki organizatorzy kierują w stro-
nę druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cegłowie. To dzięki nim trasa biegu była 
właściwie oznakowana i zabezpieczona, a wszy-
scy zawodnicy dotarli na metę bezpiecznie 
i bez urazów.  

Dziękujemy również wszystkim wolonta-
riuszom za bezinteresowną pomoc przy 
obsłudze wydarzenia.

04

Niezwykłych emocji 
dostarczyli nam zawodni-

cy, którzy zdecydowali 
się przebrać za mroczne 

postacie rodem z horroru.
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W niedzielę 3 października
 2021 r. odbyła się kolejna, 

VII już edycja Cegłowskiego
 Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

„Barwy Jesieni”,  
którego organizatorem była Gmina Ce-
głów, a honorowym patronatem objął go 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik.

Dzięki znakomitej pogodzie, uczestnicy 
mogli bez ograniczeń podziwiać piękno ce-
głowskich lasów i rezerwatów. W rodzin-
nej przejażdżce wzięło udział ponad 130 
rowerzystów, w przedziale wiekowym od 
3 do 72 lat.
Cykliści wystartowali z  cegłowskiego tar-
gowiska, pokonali ulice Kościuszki, Mickie-
wicza, zwiedzali malownicze tereny rezer-
watu Jedlina oraz lasy nadleśnictwa Mińsk, 
aby na koniec zatrzymać się w domku my-
śliwskim Koła Łowieckiego Jedlina.
Na mecie czekał przepyszny poczęstunek 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Posiadałach, było ogromne ognisko 
oraz zabawy dla dzieci i dorosłych.

Szczególne podziękowania należą się OSP 
w Cegłowie i Mieni za sprawne zabezpie-
czenie rajdu, OSP Posiadały za pomoc w za-
bezpieczeniu trasy i przygotowaniu ogniska 
oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za sfinansowanie wydarzenia.

Dziękujemy również Nadleśnictwu Mińsk 
za pomoc w wyznaczeniu i udostępnieniu 
trasy, Kołu Łowieckiemu Jedlina za udo-
stępnienie domku myśliwskiego i terenu 
wokół niego.

Cegłowski Rajd Rowerowy  rowerem
przez zieloną

gminę
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Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy do udziału we wszystkich 
wydarzeniach kulturalnych, które organi-
zowane są przez cały rok w naszej gminie, 
przez Klub Kulturalne Zacisze, Gminną 
Bibliotekę Publiczną “Kulturotekę” oraz 
Urząd Gminy.

Informacji o wydarzeniach szukajcie
na www.klubkulturalnezacisze.pl,
www.ceglow.pl, na profilu FB Klubu, 
Biblioteki, Gminy, Forum Mieszkańców, 
a także zwracajcie uwagę na plakaty
zapraszające na wydarzenia. 
Umieszczamy je w wielu miejscach 
przestrzeni publicznej.

W Gminie Cegłów, kultura 
jest  na wyciągnięcie ręki!

Najbliższe 

wydarzenia

Gmina bogata 

w wydarzenia kulturalne

Minione

wydarzenia

KULTURA

Goście przybyli w niedzielę 5 września na 
Dożynki gminno-parafialne w Cegłowie 
mieli okazję wysłuchać fragmentów ko-
medii „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej, który to utwór był lekturą Na-
rodowego Czytania 2021. 
W czytaniu udział wzięli: Honorata Gru-
dzień, Alina Jabłońska, Teresa Kowal-
ska-Kieliszczyk, Anna Tarczyńska, Oliwia 
Gałązka, Lila Poncyliusz, Małgorzata Ślu-
zek oraz gość specjalny - Damian Kubik 
czyli kabaretowy Antoni Gorgoń Grucha. 
Słuchacze głośnego czytania mieli okazję 
otrzymać pamiątkowe karty z okoliczno-
ściowymi pieczątkami. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
wykonawcom za zaangażowanie, a słucha-
czom za uwagę i pozytywny odbiór. Zapra-
szamy za rok na „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza.
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X - jubileuszowe 
Narodowe Czytanie za nami.

go i Sportu w ramach projektu EtnoPolska 
2021, realizowane przez Uniwersytet pod 
nazwą „Iubilaeum Terrae Cegloviensis”. 
Cała uroczystość odbyła się w niepowta-
rzalnym Folkowym klimacie. Była muzy-
ka ludowa, tańce, tradycyjny smalec i dużo 
wspólnego śpiewu, a przede wszystkim było 
kolorowo i różnorodnie.   
   
Wszystkim studentom życzymy Niech nowy 
rok akademicki stwarza możliwości realiza-
cji wszystkich planów i zamierzeń, wielu po-
wodów do zadowolenia i satysfakcji.

W folkowym
klimacie!

 
   10 października w Centrum Zrów-     
        noważonego Rozwoju i Ochrony Przy-
    rody w Cegłowie odbyła się uroczysta 
inauguracja Roku Akademickiego Uni-
wersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku, 
połączona z koncertem Cegłów w Pamięci 
„Oj zagraj mi muzyko”. 

Wydarzenie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
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czy „Cud nad Wisłą czyli polska młócka”. 
Z kolei „Jak całować to ułana” autorstwa 
Mariana Hemara, przypomniała obecnym 
jaką estymą cieszyła się ta formacja kawa-
leryjska w sercach polskich dam. Tragedia  
i poświecenie w czasie II Wojny Światowej 
wybrzmiały w słowach „Modlitwy obozo-
wej”, „Warszawskich dzieci” oraz „Małej 
dziewczynki z AK”. W trakcie koncertu 
nie zabrakło też utworów religijnych jak 
„Maryjo, śliczna Pani” czy tych związa-
nych z pontyfikatem Jana Pawła II. „Gó-
ralu, czy ci nie żal?”, „Nie lękajcie się” czy 
„Barka” to pieśni, które każdemu wnet ko-
jarzą się z postacią Papieża Polaka. Ostat-
ni akt muzycznej wyprawy stanowił okres 
solidarnościowy i towarzyszący mu zryw 
społeczny. Publiczność miała zatem okazję 
wysłuchać „Piosenki dla córki” Krzysztofa 
Kasprzyka czy słynnych „Murów” Jacka 
Kaczmarskiego. Całość zwieńczyła pieśń 
Jana Pietrzaka z muzyką Włodzimierza 
Korcza „Żeby Polska była Polską”, będąca 
swoistym hymnem „Solidarności”.

– podsumował niedzielne wydarzenie 
Tadeusz Lempkowski, podkreślając, że 

zaprezentowane pieśni budowały naszą 
tożsamość i historię. Prezes Uniwersytetu 
Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie 
podziękował artystom za wspaniały kon-
cert i  dostarczone przeżycia, wręczając im 
czerwone róże oraz egzemplarze książki 
„Na cegle pisane”. Do podziękowań do-
łączyły też przedstawicielki związane-
go z kiczkowską parafią Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Pau-
lo. Popularne szarytki opowiedziały 
o sięgających XVII w. związkach Kiczek 
z Paryżem, obdarowując artystów fabu-
laryzowanym filmem o ich zakonie. Pro-
fesjonalizm i kunszt artystów doceniali też 
sami widzowie. - Bardzo mi się podobało. 
Wokaliści śpiewali bardzo emocjonalnie i z 
dbałością o dykcję. Można było zrozumieć 
każde słowo – zachwycała się pani Anna, 
która na koncert do Kiczek przyjechała 
wraz z mężem. 
Życzliwe przyjęcie ze strony 
publiczności zaowocowało 
bisem, w ramach którego 

artyści z „Sonanto” raz jeszcze wykonali 
kompilację pieśni legionowych i ułańskich, 
zbierając zasłużone brawa. 
Ten koncert z pewnością na długo pozosta-
nie w sercach kiczkowskiej publiczności.

Albert Łukasz Bakuła

„To piękny koncert, dający wiele do 
myślenia, dający wiele do refleksji, 

ale też myślę, że koncert który 
nas bardzo uczy”.

08 WIEŚCI Z KULTUROTEKI

Iubilaeum Terrae 
Cegloviensis 

Koncert  zorganizowano 25 lipca na placu 
przed kościołem parafialnym pw. św. Anny 
w Kiczkach. Wydarzenie wpisywało się 
w Iubilaeum Terrae Cegloviensis czyli 
cykl imprez mających uświetnić obchody 
400-lecia nadania Cegłowowi praw miej-
skich i zostało dofinansowane ze środków  
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu w ramach programu Narodowe-
go Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Muzyczne historie

Niedzielny koncert w Kiczkach zainaugu-
rowała pieśń Jana Pietrzaka „Taki kraj”, 
którym to utworem artyści z warszawskiej 
formacji „Sonanto” przywitali się z licznie 
przybyłą publicznością. Powstały w 2012 
roku zespół tworzą absolwenci wielu re-
nomowanych uczelni artystycznych w Pol-
sce. Tego wieczoru  w skład grupy weszli 
wokaliści: Aleksandra Matryba, Katarzyna 
Andruszko oraz Dominik Rybiałek, którym 
akompaniowali skrzypaczka Kornelia Fi-
gielska oraz pianista Jacek Kwiatkowski. 

Po muzycznym preludium przyszedł czas 
na bardziej oficjalne rozpoczęcie. W tym 
celu pełniący rolę zespołowego konferan-
sjera Paweł Krasowski zaprosił na scenę 
honorowych patronów niecodziennego 
wydarzenia w osobach Posła na Sejm RP 
Daniela Milewskiego oraz wójta Gminy 
Cegłów Marcina Uchmana, a także jego 
organizatorów: prezesa Uniwersytetu 
Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie 
Tadeusza Lempkowskiego oraz probosz-
cza miejscowej parafii, ks. Andrzeja Sule-
ja. Ci ostatni wzięli na swe barki przywilej 
powitania przybyłych gości, w gronie któ-
rych znaleźli się m.in. zastępca wójta gminy 
Dobre Piotr Chmielewski, proboszcz parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie ks. Da-
riusz Cempura, ks. Tomasz Jarzębski, soł-
tyski: Bogusława Kieliszczyk i Hanna Luba, 
a także przedstawiciele gminnego samo-
rządu i mieszkańcy cegłowskiej ziemi. Głos 

„

Pełne wzruszeń emocje towa-
rzyszyły uczestnikom 

koncertu utworów 
patriotycznych i religijnych

 w wykonaniu Zespołu wokal-
no-aktorskiego „Sonanto”. 

„

zabrali również sami patroni wydarzenia. 
Poseł Daniel Milewski nawiązał w swym 
wystąpieniu do ubiegłorocznego koncertu 
plenerowego w Kiczkach, zorganizowane-
go z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. 
Sukces tamtej imprezy skłonił organiza-
torów do ponowienia pomysłu, tym razem 
jednak łącząc koncert z terminem parafial-
nego odpustu. 

- mówił, wyrażając przekonanie, że nadcho-
dzący koncert pobudzi widzów do celebro-
wania muzyką tego, co w Polsce najpięk-
niejsze.
- Posłużę się cytatem. Stanisław Moniusz-
ko, zapytany o swoją twórczość, miał kie-
dyś powiedzieć: „Ja nic nowego nie tworzę. 
Wędruję po polskich ziemiach, jestem na-
tchniony duchem polskich pieśni ludowych 
i z nich mimo woli przelewam to natchnie-
nie do wszystkich  moich dzieł”.  W tych 
słowach kryje się wielka prawda o tym, że w 
muzyce zatopione jest wszystko co wyraża 
polskiego ducha. Dlatego już teraz pragnę 
podziękować za ten koncert, za spotkanie 
z tym co polskie, a co zaklęte jest w słowach 
i nutach – dodał, życząc zgromadzonym 
wspaniałych doznań i wyrażając nadzieję, 
że nadchodzący wieczór rozpali w sercach 
i umysłach obecnych dążenie do podtrzy-
mywania polskości. 
Z kolei wójt gminy Cegłów Marcin Uchman 

podziękował osobom zaangażowanym 
w realizację muzycznego przedsięwzię-
cia, a w nawiązaniu do odbywających się 
tego dnia uroczystości odpustowych, zło-
żył życzenia wszystkim parafianom. 
- Wierzę głęboko, że to, co wydarzy się dziś 
na tej scenie poruszy nasze serca, poruszy 
nasz patriotyzm i zainicjuje po raz kolej-
ny, po raz drugi już tradycję tych koncer-
tów, bo rzeczywiście klimat jest tutaj 
w Kiczkach zacny – podkreślił, zwracając 
się do obecnych. 
Korzystając z okazji głos zabrał też prezes 
OSP w Kiczkach Wiesław Niewczas, któ-
ry wraz z delegacją złożył podziękowania 
posłowi Milewskiemu i pani Katarzynie 
Okrzei za pomoc w realizacji programu 
„Bezpieczne Kiczki”, wyrażając przy tym 
nadzieję, że poseł jako „rodowity kiczko-
wiak ze strony żony” będzie w dalszym cią-
gu wspierał ich działania. 

W końcu nadszedł długo wyczekiwany 
moment, gdy scenę ponownie przejęli 
artyści zespołu „Sonanto”. Członkowie 
formacji zabrali kiczkowską publiczność 
w niezwykłą, muzyczną podróż przez zwi-
chrowane dzieje XX-wiecznej Polski. Kolej-
ne utwory przeplatane były historyczną 
narracją Pawła Krasowskiego, w której 
nie brakowało odniesień do lokalnej hi-
storii cegłowskiej ziemi. W rytm „Pierw-
szej kadrowej” można było poczuć zapał 
z jakim ta grupa ochotników garnęła się do 
odbicia kraju z rąk wroga. „Przybyli ułani 
pod okienko”, czy „Wojenko, wojenko” to 
kolejne utwory z tego okresu, które można 
było usłyszeć podczas koncertu. Odzyska-
na w 1918 roku niepodległość już wkrótce 
wymagała obrony przed bolszewikami, a to-
warzyszyły jej takie pieśni jak „Żurawiejka” 

„Uznaliśmy, iż ta przepiękna okoliczność 
bardzo zacnego, celebrowanego odpustu 

św. Anny w Kiczkach, będzie doskonałą 
okazją, aby tę tradycję kiczkowskich 

koncertów plenerowych przy świątyni 
św. Anny podtrzymywać „
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I tak, tegorocznym

Jury zdecydowało się docenić także pozo-
stałych uczestników konkursu, obdarzając 
każdą z grup równorzędnymi 300-złotowy-
mi wyróżnieniami. Dodatkowo, nagrodę in-
dywidualną w wysokości 500 zł, ufundowa-
ną przez poseł Teresę Wargocką otrzymało 
KGW w Skupiu. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na bar-
dziej nieformalną zabawę. Tę uczestnikom 
dożynkowych obchodów zapewnili artyści 
z Kapeli Drewutnia, Kądziołeczki oraz 
zespołu ludowego Cegłowiacy, który miał 
okazję zadebiutować przed publicznością 
tydzień wcześniej, podczas rososzańskich 
Dni Sera. Nie tylko jednak muzyka płynę-
ła w niedzielę ze sceny, ale też niepośledni 
dowcip. O ten zadbał Damian Kubik, czy 
też lepiej znany pod swym estradowym 
pseudonimem, Antoni Gorgoń Grucha 
– artysta kabaretowy, znany z występów 

w kabaretonach i programach rozrywko-
wych. Sympatyczny kabareciarz wziął tego 
dnia na swe barki jeszcze jedno zadanie, 
a mianowicie wcielił się w postać Zbyszka 
podczas Narodowego Czytania Moralno-
ści pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, które 
w tym roku, dość nietypowo, towarzyszyło 
dożynkowym obchodom. Ci którzy akurat 
nie bawili się pod sceną, mogli swobodnie 
buszować pośród licznie rozstawionych 
straganów, gdzie każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Były więc stoiska z rękodzie-
łem i regionaliami, wystawy lokalnych 
artystów, loteria fantowa, degustacja 
lokalnych potraw autorstwa członkiń 
KGW w Cegłowie oraz ciesząca się za-
służoną popularnością grochówka, którą 
„zgotowały” uczestnikom panie kucharki 
z Zespołu Szkolego w Cegłowie .Młodsi 
mieli okazję skorzystać z bezpłatnych prze-
jażdżek na kucykach albo oddać się beztro-
skiej zabawie w Miasteczku Dmuchanych 
Zamków. Chętnych do korzystania z atrak-
cji nie brakowało, do czego zachęcała też 
piękna pogoda. Na tych, którzy do tej pory 
nie mieli okazji zaszczepić się przeciwko 
COVID-19, czekał także mobilny punkt 
szczepień, zorganizowany w ramach rządo-
wego programu „Szczepimy się” przy finan-
sowym wsparciu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Miński.
Nad prawidłowym procesem zabiegu czu-
wała dzielna załoga medyków cegłowskie-
go SP ZOZ pod kierownictwem Agnieszki 
Gałązki.

Tegoroczne obchody cegłowskiego Święta 
Plonów zwieńczył koncert Muzyki Końca 
Lata, przy której piosenkach bawiono się 
do nocy. Ten grający alternatywnego rocka 
zespół, może pochwalić się już całkiem po-
kaźnym dorobkiem muzycznym w postaci 
5 wydanych płyt. Jak sami o sobie mówią, 
są „najbardziej romantycznym zespołem 
w powiecie mińskim” i taka też jest ich mu-
zyka. To trochę lekka, to znów lekko senty-
mentalna, jak ostatnie dni lata właśnie.
Głównymi organizatorami tegorocznych 
cegłowskich Gminno-Parafialnych Do-
żynek były: Gminna Biblioteka Publiczna 
– Kulturoteka w Cegłowie, Gmina Cegłów, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kiczkach oraz 
Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku 
w Cegłowie. Sponsorami wydarzenia byli 
Gminna Spółdzielnia w Cegłowie oraz Za-
wadzki – Żelazo Sp.j. Tegoroczne obcho-
dy otrzymały również dofinansowanie ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach Pakietu Promocyjne-
go Mazowsze Serce Polski oraz Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury EtnoPolska 2021, a w pomoc przy 
ich realizacji włączyło się wielu mieszkań-
ców gminy na czele z wolontariuszami ze 
Stowarzyszenia 3 Sektor.

Albert Łukasz Bakuła

zwycięzcą i laureatem nagro-
dy  w wysokości 700 zł zostało 

KGW z Mieni. II miejsce oraz 
600 zł nagrody trafiły do KGW 
w Posiadałach, z kolei miejsce 

III, wzbogacone o nagrodę 
finansową w wysokości 500 zł, 

przypadło w udziale paniom 
z KGW w Piasecznie.

Adam Struzik, swe podziękowania przesła-
li w formie okolicznościowych listów. Po-
święcenia dożynkowych wieńców oraz 
chlebów dokonali wspólnie proboszcz 
rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Cegłowie ks. kan. Dariusz 
Cempura i kapłan Tadeusz Władysław Ra-
tajczyk z parafii Kościoła Starokatolickie-
go Mariawitów w Żarnówku. 

W imieniu ministra Pudy odznaczenia doko-
nali poseł Daniel Milewski wespół z wójtem 
Marcinem Uchmanem oraz kierownikiem 
mińskiego biura ARiMR Jolantą Bąk. Jak na 
prawdziwe dożynki przystało, w programie 
uroczystości nie mogło zabraknąć też „Kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy Gminy Cegłów”, do którego stanęło 
dziewięciu pretendentów z terenu cegłow-
skiej gminy. Jak w latach ubiegłych, tak i tym 
razem, wysoki kunszt artystyczny i wyrów-
nany poziom nie ułatwiły wyboru jurorom, 
ale ostatecznie werdykt ogłoszono. 

10DOŻYNKI W CEGŁOWIE

w Mrozach oraz druhów cegłowskiej OSP, 
udał się na gminne targowisko „Mój Rynek” 
im. Janusza Adamiaka, gdzie miała miejsce 
dalsza część uroczystości. Rola tegorocz-
nych Starostów dożynkowych przypadła 
w udziale Zofii Kuleszy oraz Witoldowi 
Karaszkiewiczowi. To  właśnie oni dostą-
pili zaszczytu przekazania tradycyjnego 
bochna chleba na ręce gospodarza uro-
czystości – Wójta Gminy Cegłów Marcina 
Uchmana. Bochen zresztą nie byle jaki, bo 
upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich 
zbiorów. 
Dalej przyszedł czas na powitanie przyby-
łych gości oraz okolicznościowe przemó-
wienia, wśród których nie zabrakło życzeń 
pomyślności oraz obfitości plonów, skiero-
wanych do mieszkańców cegłowskiej gmi-
ny. Wśród osób, które zaszczyciły dożyn-
kowe uroczystości swą obecnością znaleźli 
się m.in. senator Maria Koc, reprezentujący 
ziemię mińską posłowie na Sejm RP Teresa 
Wargocka, Czesław Mroczek oraz Daniel 
Milewski, Wicestarosta Powiatu Mińskie-
go Witold Kikolski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz, 
Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świątek-Gór-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Cegłów 
Radosław Chmielewski wraz z przedsta-
wicielami lokalnego samorządu, a także 
przedstawiciele duchowieństwa, miejsco-
wych Kół Gospodyń Wiejskich oraz licznie 
przybyli mieszkańcy gminy. Ci, którzy na 
dożynkowych uroczystościach nie mogli 
stawić się osobiście, jak poseł do Parlamen-
tu Europejskiego Jarosław Kalinowski czy 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Dziękując Bogu
 i ludziom

Pewien belgijski zakonnik i autor wielu 
książek pisał „Dziel z innymi swój chleb, 
a lepiej będzie ci smakował”. Ta prosta sen-
tencja najlepiej chyba oddaje towarzyszący 
dożynkom przekaz. W dobie globalizacji 
oraz postępującej ideologii konsumpcjoni-
zmu, gdzie produkty mamy na wyciągnięcie 
ręki w marketowej alejce, często nie za-
stanawiamy się, że za ich powstaniem stoi 
ciężka praca ludzi: rolników, sadowników 
czy hodowców. Nierzadko okupiona wyrze-
czeniem, zmartwieniami i walką z przeciw-
nościami losu. 
Za ten trud oraz otrzymane plony, 5 wrze-
śnia mieszkańcy cegłowskiej gminy dzię-
kowali Bogu i ludziom podczas tegorocz-
nych Dożynek Gminno-Parafialnych. 
Niedzielne uroczystości zainaugurowały 
dziękczynne Msze Święte, sprawowane 
równocześnie w obu cegłowskich kościo-
łach, poświęconych imieniu św. Jana Chrzci-
ciela. Sprzed świątyń, dożynkowy korowód 
przy dźwiękach pieśni „Plon niesiemy, plon” 
i obstawie policjantów z Komisariatu Policji 

Tegoroczne obchody Święta Plonów 
stanowiły też znakomitą okazję 

do nagrodzenia tych, którzy w 
szczególny sposób przysłużyli się 

rolniczej działalności. Jedną z takich 
osób był Jacek Markowski, nagro-

dzony odznaką honorową
 „Zasłużony dla Rolnictwa”, 

przyznaną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Dożynki zwane też 
Świętem Plonów to jedno 

z najważniejszych świąt 
w rolniczym kalendarzu. 

To czas dziękczynienia 
za zebrany plon, ale też 

święto radości z tego, 
że możemy się tym plonem 

cieszyć wespół z bliskimi.
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stanowiły nie tylko zapowiedzi kolejnych, 
prezentowanych ze sceny utworów, ale ob-
fitowały też w wiele ciekawych anegdot na 
temat ich twórców.

To dzięki tym zasadom i schematom  po-
wstają do dzisiaj różnego rodzaju  kom-
pozycje. Nie tylko te klasyczne, ale tak na-
prawdę wszystkie, które znamy, wszystkie, 
które słyszymy – podkreślała Boniecka, 
zwracając się do obecnych. Zaznaczyła przy 
tym, że współczesne piosenki korzystają 
zaledwie z niewielkiej części tych reguł. 
Muzyczną podróż z Melanidis Orchestra 
zainaugurowało spotkanie z twórczością 
Arcangelo Corelliego  żyjącego w epoce 
baroku wirtuoza skrzypiec, jednego z pio-
nierów koncertu na orkiestrę i jak można 
było się dowiedzieć, celebryty swoich cza-
sów.  Corelli rozwinął oraz spopularyzował 
w szczególności jeden typ koncertu zwany 
concerto grosso, gdzie grupa instrumen-
tów solowych współzawodniczy muzycz-
nie z resztą orkiestry. Przykładu tej instru-

mentalnej batalii można było wysłuchać 
podczas sobotniego koncertu za sprawą 
pierwszego z zagranych tego dnia utworów 
- Concerto Grosso op. 6 nr 8. 
Z baroku muzyczna podróż przeniosła 
publiczność w twórczość ucznia Corel-
liego – Antonio Vivaldiego, który rozbu-
dował formę koncertu do koncertu wir-
tuozowskiego. A skoro Vivaldi to i Cztery 
pory roku, choć nietypowo na tę porę roku 
w koncertowym repertuarze znalazła się 
czwarta część cyklu – Zima.
– Zachęcam państwa do tego, żeby słucha-
jąc tej muzyki, stworzyli państwo w swoich 
głowach wyobrażenia tej zimy, bo na pew-
no Antonio Vivaldi starał się to zapisać 
w taki sposób, żeby  naśladować odgłosy 
tej przyrody – zwracała uwagę Katarzyna 
Boniecka, zapowiadając kolejny klasyczny 
szlagier. Następny przystanek muzycznej 
podróży stanowiła twórczość żyjącego 
w epoce romantyzmu Czecha, Antoniego 
Dworzaka i jego Druga część serenady na 
orkiestrę smyczkową w tempie walca. Z objęć 
romantyzmu nadszedł czas by przenieść 
się do słonecznej Argentyny i twórczości 
Astora Piazzolli. Artyści postanowili się-
gnąć po dwa z jego utworów: Adios Nonino 
oraz Oblivion. Na ten czas do orkiestry do-
łączył bandoneonista dr hab. Rafał Grząka, 
na co dzień prodziekan Wydziału Instru-
mentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. Bando-

neon, z wyglądu przypominający mniej-
szego kuzyna popularnego akordeonu. 
Podobno stworzono go z myślą o uroczy-
stościach kościelnych, ale się nie przyjął. 
Jego wartość odkryto za to w tangu. Do 
tego stopnia zresztą, że dziś ciężko byłoby 
sobie wyobrazić takie tango nuevo (tango 
do słuchania – przyp. aut.) bez jego charak-
terystycznego brzmienia.
Ostatnim z przywołanych tego wieczoru 
artystów był nasz rodzimy talent, Woj-
ciech Kilar. Muzycy zdecydowali się przy-
pomnieć Oravę – utwór inspirowany gó-
rami, w którym każdy z instrumentów ma 
przypisane inne nuty. 

Za swój występ artyści z Melanidis Or-
chestra otrzymali gromkie owacje na 
stojąco oraz kosz kwiatów, będący wy-
razem wdzięczności ze strony mińskiego 
starostwa. 

O tym, z jak wielkim uznaniem  ze strony 
cegłowskiej publiczności spotkał się mu-
zyczny kunszt artystów, niech świadczy 
fakt, że potrzeba było aż dwóch bisów, 
by ostatecznie pozwolono im zejść ze 
sceny. Wśród wyproszonych przez publi-
kę utworów znalazły się Libertango Asto-
ra Piazzolli oraz prezentowany wcześniej 
fragment twórczości Wojciecha Kilara.

Albert Łukasz Bakuła

Melanidis Orchestra 
w Cegłowie

Muzyka klasyczna jest królową. 
Królową dlatego, że przez wieki 

ustanawiała zasady, reguły, 
schematy, w jaki sposób budować

 i tworzyć różnego rodzaju utwory. 

Grecki filozof, Platon o muzyce mówił: to 
dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot 
wyobraźni i wszelkie życie. Ważny element 
muzyki stanowi muzyka klasyczna – dziś 
często niedoceniana i mniej popularna, jed-
nakże stanowiąca ważny element składo-
wy, bez którego nie byłoby dzisiejszej mu-
zyki popularnej. Mogli się o tym przekonać 
widzowie koncertu kameralnej orkiestry 
smyczkowej Melanidis Orchestra, który 
odbył się 11 września b.r. w budynku Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Cegłowie. 
Wydarzenie było współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.
Melanidis Orchestra powstała w 2012 roku  
i może poszczycić się mianem profesjonal-
nej orkiestry studyjnej. Jej założycielem, 
a zarazem koncertmistrzem jest skrzypek 
Maksymilian Grzesiak - absolwent Uniwer-
sytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, a zarazem laureat wielu kra-
jowych oraz międzynarodowych konkur-
sów i przesłuchań. Jego koleżanki i koledzy 
to grupa złożona z uzdolnionych i dyplo-
mowanych muzyków. Orkiestra posiada 
w swym dorobku nagrania do pełnome-

Od tysiącleci muzyka 
towarzyszyła 

człowiekowi, uświetniając
obrzędy religijne, 

uroczystości państwowe 
czy też po prostu umilając 

codzienność.

trażowych filmów zarówno rodzimej, jak 
i zagranicznej kinematografii oraz pro-
dukcji dokumentalnych z rozbudowaną 
ścieżką dźwiękową.
Pełen muzycznych doznań wieczór zainau-
gurował prezes Uniwersytetu  Drugiego 
i Trzeciego Wieku w Cegłowie, a zarazem 
dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej – Kulturoteki Tadeusz Lempkow-
ski, który przywitał licznie przybyłą na wy-
darzenie publiczność. W gronie przybyłych 
znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Czesław 
Mroczek, Wicestarosta Powiatu Mińskiego 
Witold Kikolski, Wójt Gminy Cegłów Mar-
cin Uchman, Wójt Gminy Jakubów Hanna 
Wocial, Zastępca Wójta Gminy Latowicz 
Arkadiusz Reda, Zastępca Wójta Cegłowa 
Dariusz Uchman, Przewodniczący Rady 
Gminy Radosław Chmielewski, Proboszcz 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. An-
drzeja Apostoła w Cegłowie ks. kanonik 
Dariusz Cempura, a także przedstawiciele 
lokalnego samorządu, słuchacze Uniwersy-
tetu II i III Wieku w Cegłowie oraz miłośni-
cy muzyki klasycznej.
– Szanowni państwo to jest też chyba wy-
razem dzisiejszych czasów jak zmienia 
się nasza kultura, jak zmienia się nasze 
zapotrzebowanie, jak również publicz-
ność szuka korzeni, korzeni muzycznych, 
jeśli można tak powiedzieć, czyli muzyki 
klasycznej. Tego, co przez wieki budowało 
narodowe kultury, budowało znakomitych 
kompozytorów, znakomite orkiestry – mó-
wił prezes Lempkowski. Wkrótce na scenie 
dołączyli do niego gospodarze muzycznego 
wydarzenia – wicestarosta miński Witold 

Kikolski oraz wójt Cegłowa Marcin Uch-
man. W imieniu władz powiatowych głos 
zabrał wicestarosta Kikolski.
 – Ten dzisiejszy koncert to podkreślenie 
wyjątkowego roku 2021 dla gminy Ce-
głów. Tak jak pan wspomniał, macie zacny 
jubileusz 400-lecia nadania praw miejskich. 
I z tego miejsca chciałem Państwu życzyć, 
żeby tę 401. rocznicę już można było świę-
tować w mieście Cegłów. Za to trzymam 
kciuki – zwrócił się do obecnych, życząc 
im wyjątkowych doznań duchowych. Wi-
cestarosta podkreślił przy tym, że obecny 
rok jest ważny także dla całego powiatu 
mińskiego, który otrzymał zaszczytny tytuł 
Stolicy Kultury Mazowsza. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Cegłów 
Marcin Uchman, który podziękował wice-
staroście za miłe słowa. W swym wystąpie-
niu wójt Cegłowa podobnie jak przedmów-
ca odniósł się do przypadających na ten rok 
obchodów, wyrażając przy tym nadzieję, że 
w Nowy Rok Cegłów wejdzie już z odzyska-
nymi prawami miejskimi. Z  kolei obecnym 
życzył by nadchodzący koncert był wspa-
niałym pokarmem dla naszej duszy, wspa-
niałym ładunkiem energii, który napełni 
nasze serca.
Po tak oficjalnym wstępie, scenę w po-
siadanie objęli artyści, którzy zabrali ce-
głowską publiczność w podróż z muzyką 
klasyczną od baroku aż po czasy współ-
czesne. Podróż taką najlepiej jednak od-
być z przewodnikiem, jakim w ten sobotni 
wieczór stała się dla obecnych Katarzyna 
Boniecka – skrzypaczka, a zarazem wice-
prezes Fundacji Czas Sztuki. Jej narracje 

Wojaże 
z klasyką.

M                                 Koncert  Melanidis  Orchestra



• Kl. Va:     Lena Kołowska, Aleksander Kowalik, Oliwia Gałązka, 
                        Dominika Pytel, Dawid Łaniewski, Oliwia Floriańczyk, Liliana Poncyliusz 
• Kl. Vb:     Amelia Kordas, Barbara Wojda, Aleksandra Najmrodzka 
• Kl. VI:      Michał Barszczewski, Dominika Urbanek
• Kl. VIIa:  Patrycja Woźniak, Wiktoria Rosa, Bartosz Mieszczanek 
• Kl. VIIb: Julia Duda, Maja Serwatko, Julia Boryszewska, Maja Dąbrowska, 
                         Piotr  Chróst 
• Kl. VIIc:  Aleksandra Sadoch, Maciej Nurzyński, Hanna Antosiewicz, 
                         Natalia Uchman, Karolina Pytel
• Kl. VIIIa: Oliwia Jakubowska, Zuzanna Wąsowska
• Kl. VIIIb: Michalina Gąsior, Zuzanna Rodzik 
• Kl. VIIIc: Gabriela Branicka, Amelia Mistewicz  

W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie:

1 października 2021 r. na Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Cegłowie odbyła się uro-
czystość wręczenia Stypendium Wójta 
Gminy Cegłów.

O stypendium za bardzo dobre wyniki 
w nauce mogą się ubiegać uczniowie klas 
V-VIII szkoły podstawowej, którzy uzy-
skali średnią ocen nie mniejszą niż 5,20 
(bez oceny poniżej dobrej), w tym co naj-
mniej jedną ocenę celującą z przedmiotów 
wymienionych w Uchwale Rady Gminy Ce-
głów i wzorową ocenę z zachowania.

Wójt Gminy Cegłów Pan Marcin Uchman 
wspólnie z Panią Skarbnik Mileną Dąbrow-
ską oraz Panią Dyrektor Emilią Kowalczyk-
-Rumak wręczyli dyplomy dla 31 najlep-
szych uczniów Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie, którym przyznano Stypen-
dium Wójta Gminy Cegłów w formie 
świadczenia pieniężnego wypłacanego 
co miesiąc przez I semestr roku szkolne-
go 2021/2022. Jego wysokość waha się od 
100 do 210 zł  w zależności od średniej ocen 
oraz zachowania.

Wyróżnienie to ma charakter 
motywacyjny i jest formą 
wyrażenia uznania dla uczniów 
odznaczających się wybitnymi 
osiągnięciami edukacyjnymi. 

Stypendia 
Wójta
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lata, którego panująca atmosfera wpra-
wiła w dobry nastrój. Pan Aleksander 
chętnie opowiadał gościom anegdoty 
ze swojego życia.

Stulatek
w Gminie

W sobotę 2 października br. odbył się 
Zjazd Oddziału Gminnego Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 
Strażacy wybrali nowe władze.
Prezesem na kolejną kadencję wy-
brany został Przemysław Dębowski, 
Komendantem - Sławomir Olszewski, 
Wiceprezesami - Marcin Bajszczak

Setną rocznicę urodzin 
8 września br. obchodził 

mieszkaniec naszej gminy
 Pan Aleksander Wojdak.

Z okazji tak zacnego jubileuszu 100 – latek 
otrzymał mnóstwo życzeń od rodziny, zna-
jomych oraz przyjaciół. W tym dniu gościł 
on również w swoim domu przedstawicieli 
samorządu, Wójta Gminy Cegłów – Marcina 
Uchmana, Sekretarza Gminy oraz Radnego 
miejscowości Podskwarne, którzy życzyli 
jubilatowi jeszcze wielu lat w zdrowiu oraz 
wręczyli list gratulacyjny i upominek.
Pomimo sędziwego wieku, Jubilat cieszy 
się dobrym zdrowiem, świetną pamię-
cią i pogodą ducha. Ma 2 dzieci, doczekał 
się wnuczki oraz prawnuczki, i to właśnie 
członkowie rodziny sprawiają mu najwię-
cej radości. Otoczony jest wspaniałą opieką 
najbliższych, szczególnie syna, z którym za-
mieszkuje.
Pan Aleksander przeżył II wojnę światową 
oraz uczestniczył w doniosłych i trudnych 
losach naszej ojczyzny. Przez większość 
swojego życia, dzierżył  w ręku fach mura-
rza i do dziś zastanawia się czy wszystkie 
szalunki z budynków, które postawił zo-
stały zdjęte.
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście 
tortu urodzinowego i toastów na cześć Jubi-

i Mirosław Walas, Sekretarzem - Da-
mian Kacprowicz.
Obecny na spotkaniu Wójt Marcin Uch-
man podziękował druhom za ich pasję, 
zaangażowanie i bezinteresownie nie-
sioną pomoc, pogratulował nowo wy-
branym władzom, a także zadeklarował 
dalszą ścisłą współpracę. 

Zjazd Oddziału

 Gminnego

 Ochotniczych

 Straży Pożarnych

Spotkanie było również 
dodatkową okazją do wręczenia 
Pani Janinie i Panu 
Aleksandrowi Wojdakom
medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie
od Prezydenta RP, 
które wraz 
z legitymacjami 
przekazał małżonkom
Wójt Gminy.

Jubilatowi oraz Jego 
małżonce, życzymy wszel-
kiej pomyślności, nieustają-
cej pogody ducha oraz zdro-
wia na długie, długie lata.

0615



BIULETYN GMINNY0617

Ochotnicza Straż Pożarna w Skupiu po-
zyskała grant z programu „WzMOCnij 
Swoje Otoczenie” pt. „Zagospodarowa-
nie terenu przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skupiu poprzez ułoże-
nie kostki brukowej i montaż elementów 
wypoczynku” prowadzonego przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne. Jest to już 
kolejny grant realizowany na terenie gminy 
Cegłów z tego programu.

Dzięki uczestnictwu w programie PSE jed-
nostka utworzyła teren rekreacyjno-tury-
styczny przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skupiu poprzez ułożenie kostki  
brukowej, ustawienie donic z nasadzoną 
roślinnością, montaż dwóch ławek parko-
wych oraz  dwóch tablic informacyjnych, 
na których przedstawiona została histo-
ria Ochotniczej Straży Pożarnej w Skupiu. 
Utwardzenie placu pozwoliło  stworzyć 
teren ogólnodostępny służący do organi-
zowania zebrań sołeckich, gier i zabaw dla 
dzieci i młodzieży oraz zorganizowanych 
aktywności fizycznych mieszkańców.
 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie”

OSP SKUPIE

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” 
to inicjatywa Polskich Sieci Elektro-
energetycznych – krajowego operatora 
systemu przesyłowego. Jego celem jest 
wsparcie rozwoju wspólnej przestrze-
ni publicznej poprzez oddanie w ręce 
mieszkańców narzędzi umożliwiających 
wdrażanie realnych zmian w ich okolicy 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa w wa-
runkach pandemii koronawirusa.
Na terenie gminy Polskie Sieci Energe-
tyczne realizują projekt inwestycyjny bu-
dowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją 
warszawską a Siedlcami, który wzmocni 
bezpieczeństwo energetyczne i niezawod-
ność dostaw energii w północnej i północ-
no-wschodniej Polsce.

Spalanie paliw 
i proponowane 

zmiany

W związku z projektem uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego zmieniają-
cej uchwałę w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa mazowieckiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksplo-
atacji instalacji w których następuje spa-
lanie paliw z dniem 11 października 2021 r. 
rozpoczynają się II-gie konsultacje spo-
łeczne w sprawie proponowanych ograni-
czeń.  Uwagi i opinie będą przyjmowane do 
2 listopada 2021 r.

W przedmiotowym zakresie należy sko-
rzystać z gotowego formularza, który za-
mieszczony jest poniżej.

Uwagi do projektu uchwały zmiany obo-
wiązującej uchwały antysmogowej moż-
na zgłaszać:

1. za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej bez konieczności opatrywania 
ich kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, za pomocą formularza elektroniczne-
go zamieszczonego na stronie interneto-
wej, pod adresem: 
https://forms.office.com/r/APpnmpxgih
Uwaga! Formularz będzie aktywny tylko w 
terminie trwania konsultacji społecznych!;

Więcej informacji na 
www.powietrze.mazovia.pl

2. w formie pisemnej na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowa-
nych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 
Warszawa – uwagi i wnioski należy zgła-
szać na formularzu dostępnym do pobra-
nia na dole strony;

3. ustnie do protokołu;

Szczepionka przeciw COVID-19
 to jeden z najważniejszych

 elementów, dzięki któremu 
możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa szczepionka? 
- Wyzwala w organizmie człowieka naturalną 
produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze 
komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas 
przed zakażeniem COVID-19.

 Zaszczep się, bo warto:

-  Unikniesz w ten sposób zakażenia COVID-19 
lub uchronisz się przed ciężkim przejściem 
choroby.
-  Uchronisz bliskich przed zakażeniem.
- Szczepionki są bezpłatne, skuteczne, dobro-
wolne i bezpieczne – przebadane przez polskie
 i unijne instytucje.
- Przed szczepieniem zostaniesz zbadany i po-
znasz swój stan zdrowia.
- Przyczynisz się do  zwalczenia pandemii na 
świecie i powrotu do normalności - to szansa na 
rezygnację z maseczek, powrót do spotkań to-

Szczepienia
warzyskich, swobodny i nieograniczony dostęp 
do restauracji, siłowni, klubów, kin czy basenów.
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Wrzesień upłynął pod znakiem zebrań w sołec-
twach naszej gminy. Mieszkańcy każdej miejsco-
wości mogli zdecydować na co przeznaczyć środ-
ki, które mają do dyspozycji w ramach funduszu 
sołeckiego.

Ponadto w sołectwach: Wiciejów oraz Cegłów II 
wybrano nowych sołtysów, którzy będą reprezen-
tować swoich mieszkańców do końca kadencji. No-
wym sołtysem wsi Wiciejów została pani Danuta 
Zychowicz, a sołectwa Cegłów II - pan Krzysztof 
Kaska. 
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz na-
szych mieszkańców.
Poniżej zamieszczamy informację zbiorczą inwesty-
cji oraz przedsięwzięć do realizacji w roku 2022.

Zebrania 
sołeckie 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

SPOTKANIA MIĘDZYNARODOWE

W piątek 15 października, naszą gminę 
odwiedziła delegacja samorządowców 
z Ukrainy. 
Był to kolejny krok w celu nawiązania 
współpracy z samorządem Gminy Krasne.

Krasne to miejscowość w rejonie buskim 
obwodu lwowskiego Ukrainy. Znajduje się 
tam stacja i węzeł kolejowy Krasne. Miej-
scowość założona w 1476r.,  wieś staro-
stwa grodowego, buskiego na początku 
XVIII wieku. Status osiedla typu miejskiego 
posiada od 1953r. Liczy ponad 6 tysięcy 
mieszkańców i jest  stolicą gminy liczącej 
18 tysięcy mieszkańców.

W skład ukraińskiej delegacji weszli rów-
nież przedstawiciele gmin Kamionka Bu-
żańska oraz  Krasyliw.
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Współpraca  
z  Ukrainą

W ramach wizyty studyjnej nasi ukraińscy  
   goście  odwiedzili firmę MajsterPol, Punkt    
     Selektywnej Zbiórki Odpadów, Halę
     Widowiskowo-Sportową oraz oba
      cegłowskie kościoły.

       Następnie w Centrum Zrównoważonego 
        Rozwoju i Ochrony Przyrody dokona-
        no prezentacji obu samorządów i za- 
       deklarowano podpisanie porozumienia
   o współpracy w I kwartale 2022.

W spotkaniu uczestniczyli również samorzą-
dowcy ziemi mińskiej: Hanna Wocial - Wójt 
Gminy Jakubów oraz Arkadiusz Czyżewski 
- Burmistrz Kałuszyna.
Współpracę między naszą gminą, a samo-
rządem ukraińskim zainicjował pan Poseł 
Daniel Milewski, natomiast wsparciem 
w organizacji wizyty w Cegłowie był pan 
Patryk Panasiuk – Prezes Fundacji Hagia 
Marina.
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W tym roku szczególnie! Po Covid – 19, 
zdalnym nauczaniu, ograniczonym kontakcie 
z rówieśnikami, wyjazd na letni odpoczy-
nek był marzeniem każdego dziecka. Wy-
bór atrakcyjnego miejsca należał do organi-
zatora. Wybrano Władysławowo. Otwarte 
morze, przepiękna duża, piaszczysta plaża 
od portu do Rozewia, półwysep Helski, Za-
toka Pucka i samo Władysławowo z wieloma 
atrakcjami,  które na długo pozostaną w pa-
mięci.
Kolonie, zorganizowane przez Parafialny 
Zespół Caritas w Cegłowie dla 45-oso-
bowej grupy dzieci, trwały od 27 lipca do 
8 sierpnia 2021r. Pogoda dopisała, dlatego 
mogliśmy bez przeszkód realizować pro-
gram aktywnego wypoczynku – a ten był 
bogaty. Na każdy dzień było ustalone inne 

hasło przewodnie, np. dobry kolega, dobra 
koleżanka, wyprawa poszukiwawcza czy wy-
czekiwany dzień – chrzest kolonijny. 
Poranek zaczynaliśmy gimnastyką, aby wy-
zwolić uśmiech na początek dnia. Dzieci lubią 
się śmiać dużo i często, zwłaszcza jeżeli moż-
na śmiać się z innych, ale z samego siebie? 
To już nie jest takie proste, ale najzdrowsze. 
Taki śmiech nie tylko z kogoś, ale i siebie, to 
mądry śmiech, ponieważ jest konsekwencją 
jakiegoś przemyślenia, zastanowienia. 

Poznawaliśmy więc Mierzeję Helską, płynęli-
śmy statkiem, odwiedziliśmy fokarium, prze-
szliśmy Cypel Helski. Zwiedzaliśmy Puck, 
Swarzewo, Jastrzębią Górę – podziwiając 

Wiele radości na opalonych 
buziach sprawiał pobyt na plaży, 

gdzie pod czujnym okiem 
ratowników dzieci kąpały się

 w morzu, rzeźbiły w piasku i grały 
w piłkę plażową. W programie nie 

mogło zabraknąć autokarowych 
wycieczek, które należą do najbar-

dziej ulubionych zajęć dzieci

Kolonie 

Caritas

,,Wakacje, znów będą 
wakacje’’ – śpiewaliśmy, 

bo zawsze z radością 
wszyscy uczniowie 

ich oczekują.

widoki z klifu. Podczas pieszych wycieczek 
poznawaliśmy i obserwowaliśmy zabytki hi-
storyczne, tradycje, zjawiska przyrodnicze 
w Rezerwacie przyrody – Słone Łąki, Wąwóz 
Chłapowski, Aleję gwiazd. 

Oprócz wartości poznawczych uczyliśmy 
się zasad współżycia i współdziałania w gru-
pie poprzez wspólne zabawy, konkursy, 
dyskotekę, gry sportowe (piłka nożna, siat-
kowa, plażowa, tenis stołowy, ,,piłkarzyki’’.)
Po atrakcyjnie spędzonym dniu wracaliśmy 
do naszego ośrodka ,,Willa Fregata”, gdzie 
czekały pyszne posiłki dla głodomorów, czy-
ste łóżeczka w pokojach i pogodne wieczory. 

Szybko minęło 13 dni pobytu we ,,Władku”. 
Pozostały miłe wspomnienia i radość, że za 
rok ‘’znów będą wakacje” - aby tak atrakcyj-
ne jak w tym roku.

Koloniści, Kadra i Organizator składają 
serdeczne podziękowania  Darczyńcom: 

Panu Danielowi Milewskiemu - Posłowi 
na Sejm RP, Panu Marcinowi Uchmanowi 
-Wójtowi Gminy Cegłów, Pani Jadwidze 
Kaczorek - Przewodniczącej GKRPA, Panu 
Jarkowi Wójcickiemu  - właścicielowi Studia 
Fotograficznego, Panu Piotrowi Czyżowi - 
właścicielowi firmy Patimo, Pani Albinie Ko-
łosińskiej - właścicielce sklepu FUN-SHOP, 
Pani Ewie Więch - właścicielce sklepu pa-
pierniczego „Ewa”,  Państwu Ewie

i Krzysztofowi Ositkom - właścicielom 
sklepu Mirabelka, Panu Waldemarowi Jan-
kowskiemu - prezesowi GSSCh, Panom 
Maciejowi Nurzyńskiemu i Jackowi Piłko - 
właścicielom firmy Kol-Dental, Państwu Re-
nacie i Sławomirowi Kosińskim - właścicie-
lom firmy Majster Pol, Pani Renacie Karaban 
-właścicielce Agencji Ubezpieczeniowej, 
Państwu Teresie i Zbigniewowi Karczmar-
czykom - właścicielom firmy Gram Fol, Pani 
Elżbiecie Sierhej - właścicielce sklepu Per-
fekt Bis, Panu Mirosławowi Wardachowi - 
właścicielowi firmy Gambit.

Za życzliwość i szlachetny gest, który jest 
wyrazem Państwa empatii i pięknej po-
trzeby niesienia bezinteresownej pomocy. 

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zreali-
zować i umilić pobyt dzieci na koloniach. 
Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie 
serce i dobrą wolę życzymy wielu sukce-
sów w realizowaniu planów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy 
sobie, ponieważ wszelkie dobro, które 

dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

 Parafialny Zespoł Caritas w Cegłowie

Uczestnicy Kolonii
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Jelonki  Pani Iwonki

PerełkiPlażowicze

Rozgwiazdy Małe Gwiazdy



Jeśli połowa września - 
to czas na piłkę ręczną, 

a jeżeli piłka ręczna - to czas na 
Memoriał Stanisława Wójcika. 

Druga edycja Memoriału rozegrana 18 i 19 
września zgromadziła 15 zespołów  
w dwóch kategoriach wiekowych. 

W Młodziczkach 2007 zagrało 7 drużyn. 
5 mazowieckich - UKS Jutrzenka Junior 
Cegłów, LUKS Lider Winnica, MKS Pogoń 
Siedlce, UKS Dwójka Małkinia Górna, KPR 
ROKIS Radzymin i dwie z lubelskiego UKS 
Sprint Ulan Majorat. Turniej w tej katego-
rii wiekowej wygrał klub z Małkini. Za nim 
uplasowały się w kolejności kluby z Siedlec, 
Radzymina, Winnicy, Cegłowa, Łukowa i 
Ulana. MVP turnieju 2007 wybrano Oliwię 
Barszcz z Małkini. Najlepszą bramkarką 
została Lena Żelazo z Siedlec, a najskutecz-
niejszą piłkarką z 26 bramkami została Anna 
Sawicka z Radzymina. W kategorii Dziew-
częta Młodsze wzięło udział 8 zespo-

łów z 3 województw - mazowieckiego, 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Zawody wygrała drużyna KS Victoria 
Piaseczno, na drugim UKS Jaćwingowie 
Gołdap, trzecią lokatę zajął zespół LUKS 
Lider Winnica. Kolejne miejsca wywalczy-
ły zespoły KPR ROKIS Radzymin, UKS Ju-
trzenka Junior Cegłów, MKS Pogoń Siedl-
ce, UKS Dwójka Małkinia Górna oraz SP1 
Siemiatycze. 
Najlepszą zawodniczką turnieju 2010 zo-
stała Anna Przystawska z Gołdapi. Naj-
lepsza bramkarka to Lidia Gecewicz z Pia-
seczna, a najskuteczniejszą piłkarką z 17 
bramkami została Karolina Mączyńska
z Winnicy. 
Memoriał został sfinansowany ze środków 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Patronat nad wydarzeniem objął Wójt 
gminy Cegłów Marcin Uchman i Staro-
sta Powiatu Mińskiego Antoni Tarczyński. 
Swoją cegiełkę dołożył też Warszawsko-
-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej. 

Wspomagali nas liczni sponsorzy z terenu 
Cegłowa i okolic. Nasze święto piłki ręcz-
nej uświetnili swoją obecnością Wójt Gmi-
ny Cegłów, Skarbnik  Milena Dąbrowska, 
honorowy prezes Warszawsko-Mazowiec-
kiego Związku Piłki Ręcznej Ryszard Ło-
dziński  oraz dyrekcja Zespołu Szkolnego w 
osobach dyrektor Emilii Kowalczyk-Rumak 
i zastępcy Moniki Wąsowskiej. 

Obecne były siostry patrona Memoriału 
panie Wiesława Lechicka i Teresa Strzała. 

II Memoriał

 Stanisława Wójcika 

Po boisku cegłowskiej hali 
biegało w sumie 206 zawod-

niczek. Okrzyki radości
 i zawodu towarzyszyły nam 

przez dwa dni turniejowe. 

SPORT

Kolejny, trzeci już turniej z cyklu 
Grand Prix Cegłowa w tenisie stołowym 
za nami. Rozgrywki nabierają tempa. 
Do końca zostały już tylko dwa turnieje,
 na które już dziś serdecznie zapraszamy.

IV turniej – 23.10.2021 r.
V turniej– 27.11.2021 r.

Kategoria OPEN:
1. Przemysław Świątek
2. Sławomir Ozimek
3. Zbigniew Odalski

Kategoria OPEN DEBEL:
1. Bogdan Jurkowski/Sławomir Ozimek
2. Zbigniew Odalski/Radosław Chmielewski
3. Marcin Kaczorek/Przemysław Świątek

Kategoria CHŁOPCY 2005-2008:
1. Oskar Śluzek
2. Kamil Maciołek
3. Jakub Wocial

Kategoria CHŁOPCY 2009-młodsi:
1. Artur Puławski
2. Mateusz Mroczek
3. Wiktor Śluzek

Grand Prix 
w tenisie

stołowym

0623 SPORT

W organizację II Memoriału Stasia Wój-
cika zaangażowało się liczne grono rodzi-
ców na czele z panią Prezes naszego klubu 
Magdaleną Kaczorek i panią Magdaleną 
Boryszewską. 

Wszystkie zespoły wyjeżdżając obiecywały 
sobie powrót za rok na trzecią edycję.

cegłowskie składy

UKS Jutrzenka Junior Cegłów, 
kat. Młodziczki

Maja Bankiewicz, Gabriela Branicka, Oliwia 
Jakubowska, Zuzanna Pałdyna, Kornelia 
Trojan, Zuzanna Wąsowska,  Aleksandra 
Zgódka, Michalina Gąsior, Aleksandra Luks, 
Alicja Luks, Aleksandra Sadoch, Natalia 
Uchman, Julia Boryszewska, Julia Cegiełka, 
Maja Osińska, Aleksandra Żuber.

UKS Jutrzenka Junior Cegłów, kat.  
Dziewczęta Młodsze

Amelia Piekarska, Maja Piętka,  Daria Re-
dek, Hanna Szatan, Zuzanna Krzemińska, 
Anna Boryszewska, Julia Chróst, Lena Gój-
ska, Blanka Olszewska, Łucja Szatan, An-
tonia Szczęśniak, Nina Walaszczyk, Nikola 
Kaczorek, Barbara Szatan.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W dniu 19.09.2021 r. w Cegłowie, odbyły się gminne zawody sportowo-po-
żarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cegłów. 
Zawody przeprowadzono w trzech konkurencjach - sztafeta pożarnicza
 7 x 50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe i musztra.  

Zawody 

sportowo-pożarnicze 

Klasyfikacja końcowa zawodów

OSP Skupie
OSP Mienia
OSP Podciernie
OSP Pełczanka
OSP Kiczki
OSP Cegłów
OSP Posiadały

MIEJSCE Nazwa OSP Punkty sztafeta Punkty bojówka Suma punktów

ROK 2021 - 19.09.2021 r. Cegłów

75,8
77,4
76,6
79,1
80,3
73,5
108,5

46,5
46,3
58,6
64,1
63,1
75,8
68,4

122,3
123,7
135,2
143,2
143,4
149,3
176,9

Ćwiczenie z musztry najlepiej 
wykonała drużyna z jednostki 
OSP Podciernie. 

W skład komisji wchodzili:
• st. kpt. Kamil Płochocki – sędzia główny
• asp. Piotr Jałocha –  sędzia
• st. ogn. Kinga Kozicka – sędzia
• dh Sławomir Olszewski - sędzia
• dh Przemysław Dębowski – sędzia
• dh Wiesław Niewczas – sędzia
• dh Piotr Marczuk - sędzia

W zawodach wzięło udział 7 drużyn:
OSP Pełczanka, OSP Kiczki, OSP Skupie, OSP Podciernie, OSP Cegłów, OSP Mienia i OSP Posiadały.

SPORT

Odpustowa Loteria Fantowa w Kiczkach
25 lipca w Kiczkach Koło Gospodyń Wiejskich zorga-
nizowało Loterię Fantową. 

„Naszykowałyśmy prawie 200 fantów i wszystkie uda-
ło się rozdać. Całkowity dochód z loterii przezna-
czony był na zakup kostki wokół naszego Kościoła. 
Dzięki hojności mieszkańców udało się nam zebrać
i przekazać Księdzu Proboszczowi niemal 700 zł!

Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym 
wydarzeniu. 

A kolejną loterię
 planujemy na najbliższej 
Sołtysiadzie w Kiczkach,
na początku przyszłego 
lata.”

Przepis na ciasteczka owsiane z Loterii:

Składniki:

1 szklanka płatków owsianych - 200 g
pół kostki miękkiego masła - 100 g
4 łyżki cukru - około 60 g
2 średnie jajka
płaska łyżeczka proszku do pieczenia
2 czubate łyżki mąki pszennej - do 45 g
Pół tabliczki pokrojonej czekolady gorzkiej
Rodzynki, orzechy laskowe i włoskie, płatki migdałowe

Przygotowanie: Masło zmiksować z jajkami, dodać cukier, 
mąkę z proszkiem. Dodać płatki, czekoladę, bakalie i delikatnie 
wymieszać. Na blasze kłaść w sporych odstępach po łyżeczce masy.
Piec: 20 minut w 180 stopniach
Smacznego!

W środę 22 września cegłowska hala wi-
dowiskowo-sportowa gościła przedsta-
wicielki kół gospodyń wiejskich
z terenu powiatu mińskiego. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pana 
Posła Daniela Milewskiego oraz Pani 
Dyrektor ARMIR Mińsk Mazowiecki 
Jolanty Bąk, a uczestniczyli w nim:  Pani 
Senator Maria Koc, Dyrektor ARMiR 
Oddział Mazowiecki Pan Paweł Drobek 
oraz Wicedyrektor Robert Ślusarczyk, 
a także Wójt Gminy Cegłów Pan Marcin 
Uchman. 

W trakcie spotkania odbyło się wrę-
czenie Paniom z KGW promes na do-
tacje ze środków rządowych, jakie te 
organizacje za pośrednictwem ARMiR 
otrzymują od trzech lat.

Powiatowe
spotkanie
KGW

8 sierpnia reprezentowałyśmy naszą 
Gminę na II Pikniku Kół Gospodyń 
Wiejskich pogranicza mazowiecko-
-podlaskiego w skansenie w Nowej Su-
chej.
Przygotowałyśmy stoisko z naszymi 
pysznościami: oczywiście były tradycyj-
ne Sójki mazowieckie oraz Popuniki – 
podpłomyki z ciasta chlebowego
z marchewką. Przygotowałyśmy również 
ciasta – drożdżówka babci, ciasto z jago-
dami i wyjątkowe ciasta warzywne: z cu-
kinią, marchewkowe czy czekoladowo-
-buraczane. Chleb ze smalcem, kompot 
z owoców z ogródka i pierogi. Oprócz 
przekąsek zaprezentowałyśmy nasze 
rękodzieło – zrobione przez nas urocze 
maskotki.

Aktywne
 KGW Kiczki

Byłyśmy zachwycone świetną organiza-
cją Pikniku oraz konkursu kulinarnego,
w którym zaprezentowałyśmy ziem-
niaczki z marchewką Pani Małeckiej oraz 
Popuniki, a nasze starania zostały bardzo 
docenione.
Goście dopisali – przez cały dzień opo-
wiadałyśmy o naszym Kole, Kiczkach
 i Gminie Cegłów co najmniej setce osób! 
Wspaniale było wziąć udział w tym boga-
tym wydarzeniu i spotkać się z tak wielo-
ma Kołami z okolicy oraz zaprezentować 
to, co mamy najpiękniejsze.

Urszula Hawryluk
Przewodnicząca KGW w Kiczkach

Ciasteczka 
z Loterii
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uczonym zawodzie technika budowlanego 
nie przepracowałem ani jednego dnia. Nie 
byłem w stanie pracować tylko dla pienię-
dzy, nie wierzyłem – i do dziś nie wierzę – że 
można z przyjemnością i z poczuciem speł-
nienia dzielnie wypełniać przysłowiowe 
tabelki excela. Dlatego przez kilkanaście 
kolejnych lat, z różnym skutkiem, utrzy-
mywałem się z pracy muzyka. Najbardziej 
ceniłem w niej możliwość podróżowania, 
ciągłego bycia w trasie, co jest po pro-
stu moim żywiołem. Koncertowałem we 
wszystkich większych miastach w Polsce 
i w dziesiątkach mniejszych miejscowości, 
łącząc aspekt zawodowy z turystyczno-
-krajoznawczym. 

Szybko go ukończyłem, za pierwszym ra-
zem zdałem oba egzaminy i od razu kupiłem

Kolega dał mi się przejechać swo-
ją motorynką i od tego dnia nic 

już nie było takie samo. 
Po intensywnych namowach
 w kręgu rodziny udało mi się

 zdobyć własną, którą przez kilka 
lat jeździłem po okolicy, poznając 

w tym czasie każdą drogę
 i ścieżkę w gminie. 

Odbyłem też wyprawę życia (tak mi się wte-
dy wydawało) do Siennicy… W tamtym cza-
sie zacząłem czytać i kolekcjonować „Świat 
Motocykli”, wychodzący od wczesnych lat 
90., najstarszy magazyn motocyklowy na 
naszym rynku. Znałem na pamięć artykuły 
z każdego numeru i regularnie dokarmia-
łem swoje marzenia o posiadaniu własnej 
„poważnej” maszyny, o pracy w tej gazecie 
i motocyklowych podróżach po świecie. Nie 
miałem wtedy pojęcia, że ponad 20 lat 
później się one spełnią…
Wraz z rozpoczęciem szkoły średniej poja-
wiła się u mnie kolejna pasja – muzyka, co 
ostatecznie zadecydowało o tym, że w wy-

Motocykle wróciły do mojego życia 
przypadkiem w 2013 roku. 

Szukałem po prostu sposobu na 
warszawskie korki, myślałem

 o małym skuterze. 
W podjęciu decyzji o „pójściu na ca-

łość” pomogła mi żona, od której 
na urodziny dostałem w prezencie 

kurs na prawo jazdy kat. A.
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„

Moja przygoda 
z motocyklami zaczęła się 

tutaj, w Cegłowie, 
do którego jako dziecko 

przyjeżdżałem 
do dziadków na wakacje.  

„

pierwszy motocykl, dużą turystyczną 
Hondę, o której marzyłem jeszcze jako 
dzieciak. Chwilę później otrzymałem ko-
lejny prezent od losu. Pracując jako technik 
dźwięku w telewizji miałem w czasie zmian 
kilkugodzinne przerwy, które wypełniałem 
przeglądaniem internetu. Na jednym z no-
wych wtedy portali poświęconych moto-
cyklom, znalazłem ogłoszenie o możli-
wości podjęcia współpracy jako redaktor. 
Nie mam wykształcenia polonistycznego 
ani dziennikarskiego, ale pochłaniając 
jako dziecko tony książek i czasopism, 
nie miałem większych problemów z pi-
saniem tekstów. Napisałem więc maila, 
przygotowałem pierwsze próbne mate-
riały i… poszło. 
Od 2014 roku, najpierw hobbystycznie, 
później zawodowo, byłem związany z kil-
koma dużymi internetowymi redakcjami 
motocyklowymi. Aż wreszcie rok temu 
pojawiła się propozycja objęcia funkcji 
sekretarza redakcji w papierowym wy-
daniu „Świata Motocykli”, której nie mo-
głem odrzucić. To niesamowite, że z auto-
rami, których czytałem i podziwiałem jako 
dziecko, jesteśmy obecnie kolegami z pracy. 
Praca redaktora motoryzacyjnego ma dwie 
strony. Ta mniej przyjemna to żmudna pra-
ca nad tekstami artykułów i wiadomości 

Jednym śladem

 przez świat

MIESZKAŃCY Z PASJĄ

drogi gruntowe, biegnące poza lasami, do 
których w większości wjeżdżać nie wolno. 
Kilka miesięcy treningów jazdy w piachu, 
błocie i po kamieniach pozwoliły mi skorzy-
stać w lipcu tego roku z kolejnej zawodowej 
możliwości. Wziąłem udział w motocyklo-
wej wyprawie po wciąż dzikim i absolutnie 
zachwycającym Kirgistanie, co uważam za 
największą przygodę życia. 

Na motocyklu podróżuję również z 
dwójką swoich starszych dzieci. Ma-
ciek ma 7 lat i przejechał już ze mną 
kawał Polski, m.in. Kotlinę Kłodzką, 
Bieszczady i szlak zamków krzyżac-

kich z metą nad Bałtykiem. 

Od trzech lat jeździ też samodzielnie w szkółce 
motocyklowej, a w tym roku dostał pierw-
szy własny motocykl, na którym trenuje na 
torze motocrossowym w niedalekim Czer-
niejewie. Z młodszą Lidką objeżdżamy na 
razie najbliższą okolicę. 
Czy motocykle są niebezpieczne? Czy nie 

boję się o własne życie i zdrowie, a prze-
cież wożę również dzieci? Cóż, motocykle 
mogą być niebezpieczne, ale wszystko 
jest w rękach i przede wszystkim w gło-
wie kierowcy. Na pewno podchodząc do 
nich z respektem i nieustannie podno-
sząc swoje umiejętności można cieszyć 
się wieloma sezonami bez wypadku. Ja, 
nie licząc niegroźnej „gleby” na rondzie 
w Mińsku na rozlanym oleju, nie miałem 
jeszcze żadnej niebezpiecznej przygody, 
a za mną na pewno grubo ponad 100 tys. 
przejechanych kilometrów. Myślę też, że 
w podróżach motocyklem z dziećmi nie 
ma większego ryzyka niż chociażby wtedy, 
gdy jedziemy z nimi rowerami po normalnej 
drodze i co chwila na centymetry mijają nas 
auta.
W ostatnim zdaniu chciałbym zachęcić 
wszystkich rodziców, by wspierali, a przy-
najmniej nie sprzeciwiali się pasjom 
swoich dzieci, nawet jeśli mogą się one 
wydawać niezrozumiałe, egzotyczne, 
niepraktyczne czy nawet niebezpieczne. 
Życie bez „iskry” zupełnie nie smakuje. 

                                                              Konrad Bartnik

czy prowadzeniem strony interneto-
wej i profilu na Facebooku. Jako sekretarz 
opracowuję i robię korektę tekstów rów-
nież innych autorów. Drugi aspekt, ten 
znacznie przyjemniejszy, to setki kilome-
trów przejechanych na różnych motocy-
klach, które dostajemy do testów. W tym 
tych wielkich, szybkich i bardzo drogich, na 
które normalnie nie byłoby mnie stać. Pre-
zentacje prasowe premierowych modeli 
odbywają się zazwyczaj zimą, na południu 
Europy. Z tego tytułu miałem kilka razy 
okazję jeździć po drogach i bezdrożach 
Hiszpanii, objechałem Harleyem Szwajca-
rię, a przygotowując materiały o turystyce 
motocyklowej przejechałem (oprócz wielu 
tras w Polsce) m.in. Czechy, Słowację, Au-
strię, Słowenię i kawałek Niemiec. 
W zeszłym roku zjechałem z asfaltu i za-
kochałem się w jeździe terenowej, w czym 
bardzo pomogło mi aktualne miejsce za-
mieszkania. Cegłów i okoliczne gminy 
obfitują w piękne, długie i – co ważne – 
legalne do poruszania się motocyklem 

foto: Tobiasz Kukieła

foto: Tomasz Parzychowski

foto: Jarek Wójcicki

foto: Jarek Wójcicki



Trudne
rozstania

MONIKA* I….
Do pracy dojeżdżała codziennie. Codzien-
nie blisko 40 km w jedną stronę. Raz autem, 
raz autobusem – jak się dało. I tak średnio 
niemal 3 godziny dziennie zmarnowane 
przez dojazd. Pracowała jako – nazwijmy to 
– pracownik biura. To tak ogólnie rzecz na-
zywając. Zajmowała się większością spraw, 
niby drobnych, ale wymagających termi-
nowości, dokładności. Jej zasługą było to, 
że pracownicy z okazji świąt otrzymywali 
jakieś tam upominki, bo ona pamiętała aby 
to sprawnie zorganizować. Fajna to była 
praca, koleżeńska atmosfera. Szkoda tylko, 
że nie czuła się doceniona. Kiedy Monia 
zaczęła mieć problemy zdrowotne i coraz 
częściej musiała korzystać ze zwolnień, 
atmosfera wokół niej stała się ciężka. 
Jednocześnie pojawiła się perspektywa 
podjęcia pracy w dogodniejszej lokaliza-
cji. Monika nie wahała się długo. Podjęła 
decyzję o odejściu.   Po kilku miesiącach 
przyzna, że może jednak zbyt pochopna 
była ta decyzja. Ale… Podjęła pracę i miała 
poczucie jakby złapała Pana Boga za nogi. 
Dogodniejszy dojazd, zupełnie inni ludzie. 
Na razie – praca na zlecenie. Po miesią-
cu okazało się że wpadła z deszczu pod 
rynnę. Nie zaproponowali jej umowy 
o pracę a jedynie usłyszała stwierdzenie: 
nie tego oczekiwaliśmy… Przez blisko rok 
Monika pozostawała bez pracy. Szukała, ale 
z wykształceniem socjologa a stażem pracy 
pracownika biurowego – jakoś żaden pra-
codawca nie był zainteresowany… Powrót 
do „starej” firmy nie wchodził w rachubę. 

„

Przynależność do stada, 
aglomeracji stanowi jedno

 z ważniejszych potrzeb 
każdego człowieka.   Poczu-
cie bezpieczeństwa i stabili-

zacji… A to daje nam praca. 
Praca, w której spędzamy 

ponad połowę dnia. Praca,
 w związku z którą pozosta-

jemy nieraz dłużej niż 
w związku małżeńskim. 

Ale tak jak w życiu: raz na 
wozie, raz pod wozem,  

tak i z pracą bywa. 
Trudne są dni, w których 

dochodzi do rozstania.

Anna Kowalczyk
 

„
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Zresztą, jak mówią: nie wchodzi się dwa 
razy do tej samej wody. 
- Jak masz pracę, masz znajomych. Gdy 
tracisz pracę, nagle okazuje się, że jesteś 
sama. I wtedy tak naprawdę wiesz, kto jest 
twoim przyjacielem. Bo ten nie zostawi cię 
tylko dlatego, że nie stać cię na kawę.-mówi 
Monia.

KASIA I…
Wykształcona, ładna, potrafi wybrnąć 
z niemal każdej trudnej sytuacji, szczegól-
nie w kontaktach z klientem. Od 6 lat pra-
cowała w jednym z większych salonów han-
dlowych. Klienci uwielbiali ją, za uśmiech, 
za doradztwo i fachowość. Tego jednak 
nie doceniał szef. Uznał, że czy z nią, czy 
bez niej – firma będzie istnieć. I któregoś 
ranka, przy porannej kawie otrzymała wy-
powiedzenie. Była jedną z najdłużej pracu-
jących, znała się na swojej pracy, poświęciła 
jej wiele czasu, który można było przezna-
czyć na chociażby czytanie książek. Jed-
nak… Od pewnego czasu czuła, że coś jest 
nie tak. Nagle okazało się, że Kasia nie jest 
już potrzebna.  Szef poszedł jej na rękę – 
otrzymała wypowiedzenie „za porozumie-
niem stron”, zaoferował się w znalezieniu 
pracy. To pójście na rękę poskutkowało 
tym, że na zasiłek czeka 3 miesiące, 
a pracy jak nie było, tak nie ma. Instytu-
cja „Pośredniak” nie jest zainteresowana 
z czego będzie żyć zanim otrzyma zasiłek. 
Próbowała w branży, ale jakaś niewidzialna 
ręka skutecznie dba o to, że jej kandydatura 
jest odrzucana. Tak jak ostatnio.
- Wstępna rozmowa, dogadaliśmy się co 
do kwoty. Pracę miałam zacząć pod koniec 
lutego. Kilka dni przed umówioną datą, po-
szłam do przyszłego pracodawcy. I tak bez-
czynnie siedziałam w domu. Nagle okazało 
się, że on już nie chce mnie zatrudnić. Coś 
mętnie tłumaczył, że już kogoś ma zamiast 
mnie. Kłamał. Widziałam, że kłamał– wspo-
mina Kasia. 
Najgorsze jest to, że została na przysłowio-
wym lodzie. Wcześniejsze oferty odrzuca-
ła, bo żyła   w poczuciu że lada chwila po-
dejmie pracę.  

MAREK I…
Pod koniec stycznia właściciel zakładu 
stolarskiego wezwał go do siebie, wręczył 
miesięczne wypowiedzenie. Tłumaczył, że 
to dla obopólnego dobra, że i tak stara się 
jakoś polubownie zakończyć z nim współ-
pracę, że chce rozstać się w przyjaznej at-
mosferze. Dlaczego?  Oficjalnie – likwidacja 

etatów. Ale Marek wie swoje: zwalnia tych, 
którzy nie przytakują tępo, nie godzą się na 
wyzyskiwanie.
- Wręczając mi wypowiedzenie z drwi-
ną powiedział, że na moje miejsce ma co 
najmniej dziecięciu: zobacz ile cv leży 
na biurku! – mówi Marek. – I z pewnością 
przyjdą, za 8,5 brutto, na umowę zlecenie. 
Łatwiej pewnie zatrudnić nowego pracow-
nika, niż utrzymywać starych.  Ja pracowa-
łem prawie 2 lata i przez ten czas nawet 
ubrania czy butów roboczych nie dostałem. 
Nowym będą mydlić oczy…
Nowy pracownik przeważnie i tak otrzy-
mywał wyższe wynagrodzenie niż stary. 
Tak nieoficjalnie, bo rejestrowani byli wszy-
scy na najniższą krajową. I wszystko jest 
dobrze, póki nie dopadnie choroba… 
Przez tydzień Marek nie przyznał się w domu, 
że za chwilę będzie bezrobotny. Złość i bez-
silność targała nim. Dowiedział się jednak, 
że ma prawo otrzymać odprawę. Dobrze, 
przynajmniej jeden miesiąc więcej uda się 
jakoś przeżyć.
- A najbardziej wkurza mnie to, że starałem 
się być uczciwy, godziłem się na wszystko. 
Fakt, nieraz nerwy mi puściły, ale jakoś sta-
rałem się dobrze pracować- mówi Marek. 
Najbardziej ceniony jest pracownik, który 
godzi się na wszystko, nie wypowiada swo-
jego zdania.
Marek nawet przez chwilę zastanawiał 
się nad pozwaniem pracodawcy do sądu 
pracy. Chociażby za urągające warunki 
pracy: bez ciepłej wody, bez odzieży robo-
czej, bez szkoleń i badań. Ale co to da. Za-
mknie firmę i ponad 20 osób pójdzie tak jak 
on, na bruk. Szkoda mu chłopaków.

AGNIESZKA I…
Może nie miała aż tak długiego stażu pra-
cy, ale wystarczająco długo, że postanowiła 
sama odejść z firmy. A firma – znana chyba 
na całym świecie, co z tego, że tylko na po-
kaz. Najczęściej jest właśnie tak w reno-
mowanych firmach: z zewnątrz wydaje 
się że jest tak super, fajnie, rodzinnie, 
firma przyjazna matkom… A wystarczy 
wejść do środka i spojrzeć na warunki 
pracy, atmosferę. Agnieszka pracowała 
„na produkcji”, jej przełożoną była obrzydli-
wa babsko, lubiąca donosicieli. Agnieszka 
nie donosiła, dlatego przeważnie otrzymy-
wała niższą premię. Do czasu znosiła upo-
korzenie, wyzwiska, komentarze. Podję-
ła decyzję o odejściu, bo za dużo zdrowia 
kosztowała ją dalsza praca w takich wa-
runkach. 
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raz na wozie, raz pod wozem,  
tak i z pracą bywa. 

- Nieraz atmosfera w pracy jest ważniejsza 
nawet niż zarobki. W  pracy spędzasz więk-
szą część dnia i jeśli czujesz się napiętnowa-
na, to chcąc-niechcąc zaczynasz mieć dość 
-mówi Agnieszka.
Aby iść na dzień urlopu, trzeba było niemal 
żebrać. Nie mówiąc o pracy po 10-12 go-
dzin, a udokumentowanej jako praca 8-go-
dzinna. I to ciężka praca: w pomieszcze-
niu zimą temperatura nie przekraczała 
10 stopni. Co na to bhp-owiec? Na niemal 
3 lata pracy widziała go raz. I to wtedy, jak 
zapowiedziana była jakaś kontrola i okaza-
ło się że trzeba uzupełnić podpisy w papie-
rach.
Gdy napisała podanie o zwolnienie, kadro-
wa była szczerze zdziwiona. Jak to – prze-
cież tylu ludzi szuka pracy, a ona dobro-
wolnie chce zrezygnować. Agnieszka nie 
wyjaśniała powodów. Sądzi, że takie podłe 
podejście przełożonych do pracowników 
było za cichym przyzwoleniem właścicieli 
firmy. Nie sądzi, by nie wiedzieli jakich ar-
gumentów używają, aby zwiększyć produk-
cję. 
Nie powie, rozstała się z firmą uczciwie: za-
płacono jej nawet za zaległy urlop.
Nigdy nie żałowała podjętej decyzji, cho-
ciaż przez pół roku pozostawała bez pracy.  

PRACODAWCY I CAŁA RESZTA
Niektórym pracodawcom potrzeba 5 minut 
na podjęcie decyzji o zwolnieniu pracowni-
ka. Powód? Zależy od wagi przewinienia 
oraz od ustosunkowania się pracodawcy. 
Radykalne decyzje przeważnie podej-
mowane są w skrajnych sytuacjach. Ale 
to też zależne od charakteru pracodawcy. 
Mówią: przykład idzie z góry. Albo: ryba 
psuje się od środka. To odzwierciedla funk-
cjonowanie firmy.

Maciek pełni funkcję Dyrektora zarzą-
dzającego. Jest pomiędzy Zarządem a pra-
cownikami. Raz w miesiącu rozliczany jest z 
powierzonych zadań. Stara się być dobrym 
szefem. Docenia pracę podległych. Zdaje 
sobie sprawę, że nieraz garstka pracow-

ników wykonuje prace ponad normę. Dla-
tego nie mogąc podnosić wynagrodzenia, 
stara się wysyłać pracowników na szkole-
nia podnoszące kwalifikacje. Od czasu do 
czasu organizują imprezy firmowe. Wie, że 
to nie zastąpi podwyżki, ale stara się wal-
czyć o  pracowników. W kwestii zwolnień 
nie wypowiada się. To skrajne sytuacje. Fir-
ma istnieje od 1999 roku i dotychczasowe 
odejścia z pracy były na wniosek pracow-
nika. Główne powody – zmiana pracy ze 
względu na wyższe wynagrodzenie.

Grzegorz jest pracodawcą od wielu lat. 
Ceni przyjazną atmosferę w pracy. Nie zda-
rzyło mu się zwolnić pracownika. Jeśli już – 
nie przedłużano umowy, ale to też głównie 
z powodu braku zamówień, w oparciu o któ-
re firma funkcjonuje. Dzień pracy zaczyna 
Grzegorz od „obchodu” pomieszczeń, roz-
mów z pracownikami, nawet zapaleniu 
na zewnątrz papierosa celem omówienia 
bieżących zamówień. Pracownicy cenią 
go za uczciwość. Chce, by ludzie zarabia-
li, ale były takie chwile, gdy firma omal 
nie upadła. Postanowił i ustalił z pracow-
nikami, że przez jakiś czas zmienią angaże 
zatrudniając na ½ etatu, jednak zarobki nie 
ulegną zmianie. Z tym część wynagrodze-
nia będzie „w kopercie”. Pracownicy zgo-
dzili się. Nikt nie odszedł. Po kilku miesią-
cach firma stanęła na nogi. Grzegorz wie, 
że może liczyć na podległych pracowników 
w sytuacji kryzysowej. Pracownicy odpła-
cają mu uczciwą pracą.

Marcin prowadzi firmę już ponad 6 lat. 
Zaczynał od wynajętych pokoi, z czterema 
komputerami. Dziś jest na etapie budo-
wy własnej siedziby. Zatrudnia blisko 50 
osób, z czego jednak połowa to zatrud-
nieni na umowę zlecenia. Przeważnie są 
to studenci ostatniego roku. Dla Marcina 
ważna jest atmosfera w firmie. Dużą wagę 
przykłada do bezpieczeństwa pracy, dba 
o prawidłowe wyposażenie stanowiska. 
Zatrudnieni zarabiają dużo, ale też dużo 
pracują. Niekiedy w pracy spędzają cały 

dzień i nie dlatego że jest jakiś odgórny 
przymus. Nie, po prostu wiedzą jak pil-
na jest praca. Nie chcą zawieść Marcina, 
bo on jest w stosunku do zatrudnionych 
uczciwy. Jeśli jest problem – rozmawia o tym 
z pracownikami. Niemal wszyscy stanowią 
jedną rodzinę.  

Robert prowadzi firmę na tyle długo, że 
nie wierzy już w uczciwość pracowni-
ków. I jak Bóg Kubie – tak Kuba Bogu – za-
rejestrował dwóch, pozostali pracują „na 
czarno”. Nie chcą? Droga wolna. Jest tak 
duże bezrobocie, że z pocałowaniem  ręki 
przyjdą kolejni. To, że mają rodziny na 
utrzymaniu, jakoś nie wzrusza Roberta. 
On też ma rodzinę i to o nią w pierwszej 
kolejności musi zadbać. Wie, że naraża się, 
ale ilu jest takich pracodawców i jakoś in-
teres się kręci. Szczególnie jeśli chodzi o „bu-
dowlankę”.

Tego, który nie pasuje do reszty, firma 
pozbywa się w mniej lub więcej ludzki 
sposób. Coraz częściej jednak słyszy się 
o „gonitwie szczurów”, braku tolerancji 
i zrozumienia, nieuczciwości. Czy istnieje 
granica upodlenia drugiego człowieka?

*imiona bohaterów zmienione; opisane sy-
tuacje są autentyczne; zbieżność  i identy-
fikacja – zamierzona.

FELIETON

Firmę tworzą ludzie. To od 
pracodawcy zależy kto będzie tę 

firmę stanowił: wyzyskiwac
z i krzykacz czy uczciwie pra-

cujący, nie naciągający praco-
dawcy w każdej nadarzającej się 

sytuacji. 
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W kontekście naszej gminy oczywiście cie-
szy fakt, że przebudowa drogi z Mieni do 
ronda w Cegłowie dobiega końca i będzie-
my mogli korzystać z nowych chodników 
i ścieżek rowerowych. Mieszkańcy Rudnika 
i Pełczanki z utęsknieniem wyczekują ta-
kich samych „luksusów” u siebie.

Chodniki to warunek konieczny, ale nie-
stety niewystarczający, by piesi i rowerzy-
ści czuli się komfortowo wychodząc z domu.

Liczba samochodów w ostatnich dwóch 
dekadach, po wejściu do Unii Europejskiej, 
znacznie wzrosła na polskich drogach. Ich 
wiek niestety też, co wpływa negatywnie 
na stan techniczny. W Europie jesteśmy 
krajem z drugą największą liczbą samocho-
dów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 
średnio 747. Wyprzedza nas jedynie mały 
i bogaty Luksemburg. Niestety jeździmy też 
jednymi z najstarszych aut - średni wiek sa-
mochodów w Polsce to prawie 15 lat. 
(źródło: 1)

Z drugiej strony 1/3 gospodarstw domo-
wych w Polsce nie ma żadnego pojazdu. 
Czy o tę pokaźną „nie-samochodową” gru-
pę państwo i samorządy dbają w równym 
stopniu, jak o kierowców? 

Wybudowanie chodnika i ścieżki rowe-
rowej przy ruchliwej ulicy to warunek 
niezbędny dla poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców: dziewczyn i chłopaków 
jadących na rowerze do szkoły, rodziców 
z maluchami w wózkach, osób zmierzają-
cych na pociąg lub spacerujących z psami, 
a także seniorek, które z koszami zaku-
pów wracają ze sklepu. Ale sam przydroż-
ny chodnik nie wystarczy, aby chronić 
tzw. szczególnie narażonych uczestników 

Poprawa bezpieczeństwa

 nie kończy się

 na chodnikach

ruchu drogowego (pieszych i rowerzyst-
ki).

Poniżej szybki przegląd rozwiązań, które 
stosują miasta w Polsce i Europie, by za-
pewnić bezpieczeństwo na drogach oraz 
zminimalizować liczbę kolizji, wypadków 
i poszkodowanych. 

Wyniesione przejścia lub skrzyżowania

W naszej gminie znamy to rozwiąza-
nie z Wiciejowa na skrzyżowaniu z drogą 
z Tyborowa. W trakcie debaty społecznej 
,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, która 
odbyła się pod koniec sierpnia w Cegłowie, 
komendant powiatowy policji wskazywał 
właśnie wyniesione przejścia dla pieszych 
jako najlepszy sposób, łączący poprawę 
bezpieczeństwa pieszych z komfortem jaz-
dy kierowców. Lepszy niż tzw. progi zwal-
niające.

Modyfikacje toru jazdy

W Bytomiu na Śląsku na jednej z ulic, któ-
ra stanowi fragment drogi krajowej nr 94 
mieszkańcy skarżyli się na hałas i notorycz-
ne przekraczanie prędkości przez kierow-
ców (nawet do 100 km/h). Eksperci, w tym 
urbaniści, po konsultacjach z mieszkańca-
mi zaproponowali ciekawe rozwiązania. 
We wrześniu br., w ramach eksperymentu, 
850-metrowy fragment tej ulicy został te-
stowo zwężony: wyrysowano nowe tym-
czasowe żółte linie - teraz tor jazdy jest 
„esowany”, czyli nieco odgięty, co w natu-
ralny sposób wymusza na kierowcach zwol-
nienie. Poza tym na pewnym odcinku jezd-
nia została zwężona z dwóch do jednego 
pasa oraz wydzielono przestrzeń dla drogi 
rowerowej. 
(źródło: 2)

Fotoradary

W centrum Warszawy na Moście Ponia-
towskiego przeprowadzono w 2018 roku 
całodobowe badanie prędkości. Wyniki 
były zatrważające - 85% kierowców prze-
kraczała dopuszczalną prędkość, w tym 
370 osób (tylko w czasie jednego dnia) po-
winno stracić prawo jazdy za przekroczenie 

Wybudujmy chodniki, 
a będzie bezpiecznie. 

To myślenie sprzed 20 lat, gdy 
w Polsce powszechnie brako-

wało szeroko pojętej 
infrastruktury drogowej, 

ale i pojazdów było 
dużo mniej.

prędkości w terenie zabudowanym o ponad 
50 km/h. Pod presją aktywistów miejskich 
Warszawa zdecydowała się na zakup 6 fo-
toradarów, zamontowanie ich na moście 
i przekazanie Głównemu Inspektoratowi 
Transportu Drogowego (GITD). Od 2015 
roku GITD w ramach systemu CANARD to 
jedyna instytucja w Polsce, która może ob-
sługiwać fotoradary. 

Efekty uruchomienia fotoradarów? Cało-
dobowe badanie prędkości na Moście Po-
niatowskiego powtórzono we wrześniu br.. 
„Jedynie” 27% osób przekroczyło prędkość, 
w zdecydowanej większości nieznacznie. 
A ponad 100 km/h jechał zaledwie jeden 
kierowca. 
Czy fotoradary są skuteczne w kontrolowa-
niu dozwolonej prędkości. Zdecydowanie 
tak. Czy są kosztowne w zakupie? Niestety 
tak.
(źródło: 3)

Ciekawym rozwiązaniem również wy-
korzystującym pomiar prędkości jest 
„inteligentna” sygnalizacja świetlna. Ta-
kie urządzenie, gdy wykryje nadmierną 
prędkość nadjeżdżającego pojazdu zmienia 
światło na czerwone, zmuszając kierowcę 
do zatrzymania. Z drugiej strony nagradza 
kierowców, którzy przestrzegają zasad - 
jeśli jadą przepisowo, to światło pozostaje 
zielone.

Stawki mandatów

Sejm tej jesieni rozpatruje ustawę, która 
zmienia stawki mandatów za wykroczenia 
drogowe. Obecnie maksymalny mandat za 
drastyczne przekroczenie prędkości, czyli 
powiedzmy wprost: narażanie życia innych 
to 500 zł i jest to stawka niezmieniona od 
1997 roku. Wówczas płaca minimalna wy-
nosiła w Polsce 450 zł, w tym roku wynosi 
2 800 zł.

Żeby w pełni dostrzec absurdalnie niskie 
mandaty w Polsce, warto je porównać do 
grzywny za brak udziału w spisie powszech-
nym - jest ona dziesięciokrotnie wyższa i wy-
nosi 5 000 zł.

Polska jest wśród pięciu krajów europej-
skich, które mają najłagodniejsze prawo 
i kary dla kierowców łamiących przepisy 

ruchu drogowego - mamy zarówno niskie 
mandaty, jak również dopuszczamy naj-
wyższe prędkości pojazdów. W „najsurow-
szej” Norwegii za przekroczenie prędkości 
o 5 km/h grozi kara 850 koron (ok. 400 zł), 
a za jazdę ponad 30 km/h ponad limit traci 
się prawo jazdy.  
(źródło: 4)

Strefa 30 w obszarach zamieszkania

Najnowsza rekomendacja Parlamentu 
Europejskiego zachęca miasta do wpro-
wadzania domyślnego ograniczenia pręd-
kości pojazdów do 30 km/h na obszarach 
gęsto zamieszkanych (ang. residential are-
as). W przypadku Cegłowa mogłaby to być 
obszar tzw. starego Cegłowa, gdzie ulice są 
wąskie, a chodniki często nie mają wymaga-
nego minimum 1,5 metra szerokości np. uli-
ca Piaskowa od Partyzantów i ul. Sienkiewi-
cza od Piaskowej do centrum, ul. Kościuszki 
od skrzyżowania z Willową w stronę ośrod-
ka zdrowia, pl. Anny Jagiellonki, ul. Piłsud-
skiego od ronda do torów, ul. Poprzeczna 
przy szkole - od ronda do ul. Sportowej.

CZYM ŻYJĄ MIESZKAŃCY

Które z powyższych lub innych 
rozwiązań są możliwe do za-

stosowania w Cegłowie i naszej 
gminie? Chętnie poznamy stano-
wisko Powiatu Mińskiego, który 

jest odpowiedzialny za więk-
szość głównych dróg w naszej 

gminie w tym m.in. za wszystkie 
ulice wjazdowe w Cegłowie (np. 

Piaskowa, Piłsudskiego, Po-
przeczna, Kościuszki). 

Skierowaliśmy pytania dot. bezpieczeństwa 
na drogach w naszej gminie i powiecie do 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Śro-
dowiska oraz Zarządu Dróg Powiatowych. 
Ta ostatnia instytucja obiecała podzielić 
się swoją wiedzą i przesłać odpowiedzi. 
Gdy nadejdą opublikujemy je w kolejnym 
numerze „Cegiełki” wraz z opracowaniem 

badań ekspertów z Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznym w Siedlcach, któ-
rzy oszacowali, jak duże koszty ponosimy 
wskutek wypadków drogowych w Polsce.
Czy cokolwiek może już teraz zrobić 
„zwykły zjadacz chleba”, aby poprawić 
bezpieczeństwo swoje i sąsiadów? 

Policja zachęca do przesyłania informacji 
za pomocą internetu na Krajowej Mapie 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu 
narzędziu można zgłaszać np. powtarza-
jące się zagrożenia w ruchu drogowym, 
jak przekraczanie prędkości, ale również 
inne wykroczenia np. spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, dzikie wysy-
piska śmieci lub wałęsające się bezpańskie 
psy.

Źródła:
1. autobaza.pl 

2. katowice.wyborcza.pl
3. zdm.waw.pl
4. motogen.pl

Tomasz Szczęśniak

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa możecie zgłaszać
i oznaczać niebezpieczne punkty na mapie naszej Gminy.

Wspólnie możemy mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa
 dla Wszystkich mieszkańców.
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gnięcia naszych zasieków i gdy tylko jedna 
z owiec przejdzie przez dziurę, pozostałe 
natychmiast idą w jej ślady i po chwili całe 
stado mam w warzywniku… Za to gdy nowe 
przejście odkrył młody tryczek, mimo że 

Najważniejsza 
jest Matka Przewodniczka

Owce są silnie stadne. Pozbawione stada 
wpadają w panikę – potrafią nawet zgi-
nąć z samotności. 

Przewodniczką nigdy nie zostanie jarka 
(owca, która jeszcze nie miała potomstwa), 
a już na pewno stadu nie przewodzi tryk.
Łączyłam ze sobą kilka stad i za każdym 
razem jest to długi proces. Owce muszą się 
poznać, polubić. Tworzą się nowe podgru-
py, stopniowo stado się miesza, a po kilku 
tygodniach łączy w całość. Są też owce 
outsiderki – zawsze ostatnie, zawsze tro-
chę z boku. Taką owcą była Luna. Przybyła 
do mnie z córeczką i dwoma innymi owca-
mi. Te dwie zasymilowały się szybko. Luna 
zawsze trzymała się osobno.
Najniżej w hierarchii owczego stada znaj-
dują się młode tryki. W moim stadzie jest 

0632

Stado to podstawa, a w każdym 
stadzie jest Przewodniczka. Jest 

to dojrzała owca – nie zawsze 
najstarsza, ale zawsze doświad-

czona matka.

taki młodzieniec, który ostatnio odkrył 
dziurę w ogrodzeniu i przechodzi na „naszą” 
część trawnika. Ma dzięki temu dostęp do 
mnóstwa pyszności niedostępnych dla sta-
da. Co jakiś czas owce odkrywają niedocią-

stado pasie się tuż koło niego, żadna z owiec 
nie nauczyła się od niego tej sztuczki. Try-
czek z resztą, pomimo nieograniczonego już 
dostępu do całego naszego ogrodu pełnego 
najpyszniejszych dla kamerunek drzewek 
owocowych, krzewów, warzyw i róż, nie 
odchodzi od stada dalej niż na kilka metrów. 
Gdy tylko stado przemieszcza się na dalsze 
łąki, tryczek w pośpiechu wraca przez dziu-
rę w ogrodzeniu na pasionek. Trwa to już 
kilka tygodni i doceniając mądrość tryczka 
nie łatamy póki co dziury, choć czuję, że 
któregoś dnia pożałujemy naszej naiwno-
ści…

Z nowości: karmiona butelką Minneso-
ta wyrasta na piękną młodą pannę. Jak na 
kobietę przystało, nauczyła się wymuszać 
wszystko wrzaskiem, skutecznie przesuwa-
jąc na swoją korzyść pory karmień. 
Bliźniaki-wcześniaki, również zdrowo ro-
sną i już nie ma widocznej różnicy między 
nimi a innymi ich rówieśnikami w stadzie. 
Obyło się bez jakichkolwiek ingerencji z na-
szej strony – widać również u owiec mat-
czyna miłość potrafi zdziałać cuda.
Nebraska urodziła małego tryczka i od tej 
pory mój mąż naciska na jej pilną sprzedaż, 
bo choć piękna to: „za bardzo drze ryja”. 
Niestety muszę się z tą ostrą opinią zgo-

dzić… Liczę jednak, że gdy chłopak doro-
śnie, jego mama się ogarnie i znów stanie 
się spokojniejsza.

Grzybobrania w naszym zagajniku stały się 
sportem ekstremalnym – adrenalina sięga 
zenitu – kto będzie dziś pierwszy: ja z ko-
szykiem, czy owce? Borowiki smakują nam 
równie mocno co kamerunkom – chyba 
czas najwyższy pomyśleć o relokacji owiec 
na drugi pasionek.

Za to satysfakcja coraz większa – widok 
wieczornych harców maluszków i mło-
dzieży, to coś niesamowitego!

Ula Hawryluk
www.kamerunki.pl

Przygotowania do zimy idą 
pełną parą – stodoła wypełnio-

na siankiem i słomą owsianą, 
owczarnia oczyszczona i pobie-

lona. Mimo to robota nigdy się 
nie kończy.



Każdy z nas lubi porównywać coś do czegoś 
lub kogoś z kimś, ja również przyłapuję się 
na tym, i nie jest to nic złego. W tym krótkim 
tekście porównam życie do filmu.

A zatem: aktorzy to oczywiście my. Sce-
nariusz, to rzec jasna, nasza przygoda po-
między ludźmi, którzy występują w rolach 
głównych, drugoplanowych i epizodach. 
Scenografia natomiast to szkoła, dom, pra-
ca, góry lub morze. Rodzaj „naszego” filmu 
to komedia z domieszką sensacji albo film 
krótkometrażowy z częścią dramatyczną 
w większości. 

Dialogi to rozmowy między nami, 
a ich zawsze mało, bo zawsze jest 

jeszcze coś do powiedzenia,  do 
dodania jest jeszcze coś, od siebie. 

Tak to już jest.

Scenariusz napisany. Role obsadzone. 
Scenografia ulokowana w codzienności. 
My gramy. Tak to już jest. Akcja się toczy. 
Czas leci, fabuła się zacieśnia. Przychodzi 
pora na jakieś końcowe, głupie napisy. I ci-
sza. A my, zazwyczaj płaczemy lub jesteśmy 
tego płaczu powodem … 

Tak wygląda porównanie życia do filmu 
w moim skromnym wykonaniu.
 
Aha, mam jeszcze coś do dodania, coś od 
siebie, dla jednej z aktorek:
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Krótki film
o mrugnięciu okiem

„Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy 
nie wiesz na co trafisz …” - tak powiedział 

Forrest Gump 
w jednym z wielu trafnych cytatów.

„
„

…   jeszcze dziś słyszę Twój głos,
        i jeszcze uśmiech Twój działa dziś cuda,
        jutro niestety to już wieczność,
        a czasu cofnąć nam się nie uda, 
        więc …

          jeszcze dziś,
          odróżnijmy marzenia od tego złego snu,
          słowa od ich wspomnień,
          życie tu od fajki tam,
          i że uśmiech Twój, to nasz cud,
          ostatni cud ….

Chyląc przed Tobą czoło z szacunku do biegłej znajomości i wielkiej, 
odwzajemnionej miłości do języka znad Sekwany powiem to też tak:

       … encore aujourd’hui j’entends Ta voix,
             et Tan sourive fait des merveilles encore aujourd’hui,

      le lendemain ce n’est malheureusement qu’une étrernité
      et nous ne parviendrons plus á remonter le temps,
     alons …

     encore aujourd’hui
     distinquons les rêves de ce cauchemar
     les mots de leurs souvenirs,
     la vie ici de la pipe lá – haust,
     et que Ton sourive, c’est notre merveille
     un dernier miracle …

„niech moc będzie z Tobą” – tak powiedział 
sam Obi  Wan  Kenobi w jednym z wielu mądrości życiowych

 płynących z zimnego ekranu ….

Piotrek Dworzyński
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