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Zespół redakcyjny

Wiele osób już od dobrych kilku tygodni 
pytało się, kiedy wyjdzie nowa Cegiełka. 
Zatem z radością możemy napisać, że wró-
ciliśmy! Wróciliśmy z pełną dawką energii 
oraz jeszcze bardziej pozytywnym nasta-
wieniem. Mamy nadzieję, że tym numerem 
nadrobimy choć trochę naszą nieobecność. 
Pomyśleliśmy, że wydanie wakacyjne ma-
gazynu Cegiełka umili Wam wszystkim czas 
w te słoneczne dni. Dla niektórych może 
stać się zasobem wiedzy na temat ostatnich 
wydarzeń z terenu gminy Cegłów. Jako cie-
kawostkę możemy zdradzić, że zdołaliśmy 
własnymi siłami stworzyć biuro redakcyj-
ne naszego magazynu, które mieści się w 
budynku Kulturalnego Zacisza. O samym 
biurze możecie przeczytać w dalszej części 
gazety.

Ostatnie trzy miesiące w gminie Cegłów 
były intensywne, głównie z uwagi na uro-
czystości oraz imprezy kulturalne. W wa-
kacyjnej Cegiełce znajdziecie między inny-
mi relację z XIII Cegłowskiego Festiwalu 
Rockowego, gdzie gwiazdą wieczoru był 
Meek, oh why?. Następnie czekać będzie 
na Was reportarz dotyczący II Jarmarku 
Świętojańskiego – Targów rękodzieła i re-
gionaliów. Wisienką na torcie będzie relacja 
z najbardziej wyczekiwanego cegłowskiego 
eventu, mowa tutaj o XIV Festiwalu Folk-
loru i Smaku „Sójka Mazowiecka” – Piknik 
w miasteczku Cegłów. Szczególną uwagę 
chcielibyśmy zwrócić na mniejsze koncerty:  
„Tobie śpiewam tę pieśń...” oraz „Muzyka z 
miejskim szykiem”.
Będziecie mogli przeczytać o nowej gałęzi 

działania naszej Kulturoteki – Cegłowskim 
Kinie Letnim. Przyjrzycie się działalności 
Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku 
w Cegłowie. Dla fanów sportu przygoto-
waliśmy relację z kolejnego Cegłowskiego 
Biegu Nocnego – „Piątek trzynastego”. Nie 
zabraknie też kolejnych przygód kota Bo-
omeranga.

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko z całego serca życzyć Państwu przy-
jemnej lektury.
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Otwarcie biura 
redakcyjnego Cegiełki        
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Miesiąc maj przyniósł nam wiele ciekawych 
wydarzeń, jednym z nich jest zdecydowa-
nie otwarcie biura redakcyjnego Magazy-
nu Cegiełka. Po wielu miesiącach w końcu 
mamy pomieszczenie, gdzie liczy się tylko 
prasa i panuje cisza... choć o tę ciszę cza-
sem trudno.

AKTUALNOŚCI

Biuro redakcyjne mieści się w podziemiach 
Klubu Kulturalne Zacisze. Pozostawiono 
nam otwartą rękę jeśli chodzi o wystrój. 
Zdecydowaliśmy się pójść w stronę czasów 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i tym 
sposobem na stałe zagościła stara lampka 
z abażurem, plakaty filmów z lat 60tych, 
czy stare duże radio. Nie zabrakło małego 
akwarium z egzotycznymi rybkami i jak na 
czasy PRL przystało, na stoliczku czeka po-
pielniczka.
Mamy nadzieję, że z czasem biuro przybie-
rze bardziej oficjalny charakter, ale na ten 
moment cieszymy się z tego co mamy.

Jakub Szewczyk

Zakończenie roku
akademickiego UDiTW w 

Cegłowie

We wtorek 5 lipca w DPS „Jedlina” odbyło 
się zakończenie roku akademickiego Uni-
wersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku w 
Cegłowie. Pogoda było idealna, dzięki cze-
mu spotkanie odbyło się bez żadnych prze-
szkód. Seniorzy uczestniczyli w wykładzie 
„Zasady żywieniowe w wieku Złotej Jesie-
ni”, który wygłosiła dr Katarzyna Kowalcze.
Zakończenie roku przebiegło w miłej at-
mosferze na łonie natury. Zapach grilla roz-
nosił się po każdym zakątku DPS „Jedlina”!

Jakub Szewczyk

fot. Agata Kotuszewska



Dnia 1 czerwca 2022 roku w Gospodar-
stwie Ekologicznym Grajan w Rososzy odbył 
się Wiejski Dzień Dziecka z prawdziwego 
zdarzenia, zrealizowany w ramach projektu 
Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku w 
Cegłowie – „III Wiek dla młodzieży”, który 
został sfinansowany ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a reali-
zowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”.
Nawet ulewa nie powstrzymała nas od spę-
dzenia cudownego czasu na łonie wiejskiej 
natury! Dzieciaki miały możliwość poznać z 
bliska produkcję słynnego koziego sera, jak 
również sami spróbować swoich sił w tym 
rzemiośle. Z tego co udało nam się wywnio-
skować, wszyscy spisali się na piątkę, ponie-
waż każdy ser smakował fantastycznie.

Goście z Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach zaprezento-
wali wszystkim tresowane kury oraz psy, 
które są wykorzystywane w ramach ani-
maloterapii.

Nie zabrakło również zabaw, tańców i śpie-
wów. Na dzieciaki czekała kolorowa chusta, 
która przyciągnęła do siebie również starsze 
osoby. Głównymi instruktorami tańca stały 
się dziewczyny z MOW w Podcierniu, któ-
re z pełnym zaangażowaniem przekazywały 
kroki taneczne do kolejnych piosenek. Na 
koniec wszyscy zebrani mogli skosztować 
pysznych kiełbasek oraz skrzydełek prosto 
z ogniska!

Jakub Szewczyk
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        Wiejski Dzień
        Dziecka w Rososzy

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewskafot. Agata Kotuszewska
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13 maja 2022 r. odbyła się druga edycja Ce-
głowskiego Biegu Nocnego „Piątek Trzyna-
stego”. 
119 zawodników, uzbrojonych w latarki czo-
łowe, biegiem i marszem pokonało dystans 
5,5 km. Trasa prowadziła ulicami Cegłowa i 
Woźbieni, częściowo oświetlona a czasami 
nie…

Najlepiej z trudami trasy poradzili sobie:
    • w kategorii OPEN
        1. Kamil Młynarz (00:17:41)
        2. Adam Wasilewski (00:18:20)
        3. Robert Świecak (00:18:37)
    • w kategorii OPEN KOBIET
        1. Anna Jarek (00:24:15)
        2. Barbara Jóźwiak (00:24:42)
        3. Bożena Wiercioch (00:24:52)
    • w kategorii NORDIC WALKING OPEN
        1. Arkadiusz Zdanowicz (00:33:47) 
        2. Paweł Pietruczanis (00:37:01) 
        3. Tomasz Kowalski (00:38:04) 
    • w kategorii NORDIC WALKING
       KOBIET
        1. Jolanta Zapałowska (00:38:17) 
        2. Kasiunia Filim (00:40:23) 
        3. Magdalena Wysocka (00:40:45) 

Cegłowski Bieg Nocny 
„Piątek Trzynastego”

Cóż to był za wieczór? 
Zdawać by się mogło, że nikt nie bierze na 
poważnie przesądów związanych z pechem, 
który rzekomo przydarza się w piątek trzy-
nastego… A jednak… 
No bo jak wytłumaczyć pasmo nieszczęść, 
które przydarzyły się w trakcie tej imprezy… 
Awaria sprzętu nagłośnieniowego, awaria 
pneumatyki bramy startowej, zagubiony ka-
bel do drukowania wyników biegu, a do tego 
pogoda, która sprawiła nam największego 
figla… Deszcz, który zjawił się znikąd przed 
biegiem i zniknął zaraz po jego zakończeniu!

Na szczęście, dzięki pomocy wolontariuszy, 
druhów z OSP Cegłów oraz pozytywnemu 
nastawieniu uczestników, udało się wszyst-
ko „spiąć” w całość.
Po biegu, w oczekiwaniu na wyniki i dekora-
cję przeprowadzony został konkurs na „Naj-
ciekawsze straszne przebranie” oraz „Bieg 
na szpilkach”.
W konkursie na najciekawszy strój, uczest-
nicy wykazali się niezwykłą kreatywnością, 
a najgłośniej oklaskiwana była Pani Emilia 
Diana Kościesza, której serdecznie gratulu-
jemy. Tym bardziej, że udało się jej pokonać 
trasę biegu w pełnym stroju.
W biegu w szpilkach (Co tam się działo...) 
Panie miały do pokonania dystans około 50 
metrów, emocje w tym momencie sięgnęły 
zenitu. Krew, pot i poświęcenie. Ostatecz-
nie najszybciej trasę pokonała Pani Ewelina 
Oberzig z Mińska Mazowieckiego, która 
wręcz sprintem przekroczyła linię mety.

Bieg odbył się pod patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Stru-
zika oraz Starosty Powiatu Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego, którym serdecz-
nie dziękujemy za przekazanie materiałów 
promocyjnych i reklamowych na potrzeby 
wydarzenia.
W organizację tegorocznej imprezy włączyli 

się również salon sportowy FanSport, PA-
TIMO Piotr Czyż, Piekarnia MAJEWSKI 
oraz PIZZERIA 3 z Cegłowa.
Zadanie było współfinansowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Cegłowie.
Serdeczne podziękowania kierujemy rów-
nież w stronę wolontariuszy oraz druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie za 
pomoc w organizacji biegu.
Kolejna odsłona biegu nocnego jest zapla-
nowana na 13 października 2023 r., na któ-
ry już dziś serdecznie zapraszamy.

fot. Jarek Wójcicki

fot. Jarek Wójcicki fot. Jarek Wójcicki

fot. Jarek Wójcicki
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XIII Cegłowski
Festiwal Rockowy

W sobotę 18 czerwca po raz kolejny mogliśmy 
uczestniczyć w największym rockowym wy-
darzeniu na wschodnim Mazowszu! Mowa tu 
oczywiście o XIII Cegłowskim Festiwalu Roc-
kowym. 

Przez ostatnie dwie dekady festiwal przechodził 
wiele zmian. Zaczęło się dosyć niewinnie i nie 
zapowiadało się, że z biegiem lat CFR (zwany 
inaczej Sołtystockiem)  nabierze takiego rozma-
chu. Pierwszą sceną był otwarty garaż, następ-
nie konstrukcja z drewnianych palet, a obecnie 
podziwiamy scenę wziętą prosto z Pol’and’Rock 
Festival (może troszkę mniejszą).

XIII Cegłowski Festiwal Rockowy był tym szcze-
gólnym, ponieważ głównym organizatorem 
został cegłowski Uniwersytet Drugiego i Trze-
ciego Wieku. Jak można wywnioskować se-
niorki oraz seniorzy z gminy Cegłów nie boją się 
nowych wyzwań oraz lubią rockowe brzmienia! 
W tym roku na cegłowskiej scenie zaprezen-
towały się zespoły: Sweter, Brickville Orkie-
stra oraz Meek, Oh Why?

Przez cały wieczór publiczność mogła być 
świadkami niesamowitych występów, które łą-
czyły w sobie różne gatunki muzyczne. Pierw-
szy zaprezentował się zespół Sweter, który już 
nie raz gościł na cegłowskiej scenie rockowej. 
Nie zabrakło również cegłowskich legend mu-
zycznych w postaci Brickville Orkiestra. Zespół 
został specjalnie utworzony na CFR!

WYDARZENIA KULTURALNE

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska



Gwiazda wieczoru jaką był Meek, Oh Why? za-
pewniła nam metafizyczną podróż, poprzez swoje 
pełne błyskotliwych i oryginalnych metafor teksty. 
Ta grupa muzyczna, której liderem i wokalistą jest 
Mikołaj Kubicki, współpracowała między innymi z 
takimi gwiazdami jak Sarsa, Andrzej Piaseczny, czy 
Seweryn Krajewski. Meek, Oh Why? swoim wystę-
pem zachwycił niejednego widza oraz wprawił w 
melancholijny nastrój.

Szczególne podziękowania za organizację XIII Ce-
głowskiego Festiwalu Rockowego należą się Uni-
wersytetowi Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegło-
wie, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 
– Kulturoteką w Cegłowie, Klubem Kulturalne Za-
cisze oraz Brickville Culture Association. W imieniu 
organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w pomoc przy festiwalu, a mowa tutaj o 
wolontariuszach i całej ekipie technicznej!

Projekt współfinansowany był ze środków Gminy 
Cegłów. Sponsorami i partnerami XIII CFR byli: Ga-
leria Emma, Restauracja Galeria Emma (Sphinx oraz 
Fabryka Pizzy), Patimo Piotr Czyż, MS Workshop 
oraz Patryk Słodownik, CartPoland, PING Internet 
TV, Ubezpieczenia Cegłów, Fun Shop i Q-del.

Jakub Szewczyk

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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Zaraz po XIII Cegłowskim Festiwalu Roc-
kowym nadszedł czas na kolejną edycję 
Jarmarku Świętojańskiego w Cegłowie! Już 
po raz drugi mogliśmy spędzić niedzielne 
popołudnie w średniowiecznym, targowym 
stylu. Na straganach można było nabyć wie-
le regionalnych produktów i wyrobów ręko-
dzielniczych oraz dowiedzieć się o lokalnych 
manufakturach. Każdy mógł znaleźć swój 
obszar zainteresowań, zaczynając od lokal-
nych wyrobów serowarskich, a kończąc na 
sztuce szydełkowania.
Cegłów, jako miejscowość, od wielu lat za-
sługuje również na miano miasta jarmarcz-
nego. Głównym powodem są cotygodniowe 
targi, gdzie mieszkańcy mogą nabywać oraz 
sprzedawać różnego rodzaju produkty. Or-
ganizacja Jarmarku Świętojańskiego w dzień 
odpustu parafialnego na św. Jana, która zo-
stała zapoczątkowana wraz z 400 leciem na-
dania praw miejskich, tylko utwierdza nas w 
przekonaniu, że Cegłów to sprzyjająca dzia-
łaniom handlowym miejscowość.

0608

Podczas II Jarmarku Świętojań-
skiego w Cegłowie wystąpiły ze-
społy, które wprawił publiczność 

w folkowe klimaty. Wśród nich 
byli między innymi: Zespół Ludowy 
Cegłowianie, Zespół Kądziołeczka, 

Oreada oraz Horpyna.

II Jarmark Świętojański w 
Cegłowie

–Targi Rękodzieła i
Regionaliów

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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Nie zabrakło też wielu konkursów takich 
jak „Szukamy kwiatu paproci” oraz „Wianek 
Świętojański”, które cieszyły się ogromną 
frekwencją.
W dniu jarmarku przypadło również za-
kończenie realizacji projektu „III Wiek dla 
młodzieży”, który został sfinansowany ze 
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, a realizowany jest przez Towarzy-
stwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki zaan-
gażowaniu młodzieży z Podciernia oraz se-
niorów z Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego 
Wieku w Cegłowie publiczność przed sceną 
otrzymała specjalnie przygotowane broszur-
ki z przepisami, które zostały opracowane w 
trakcie trwania projektu.
Chwilą, która zapadła wszystkim głęboko w 
pamięć, był wspólny taniec młodzieży, se-
niorów oraz wszystkich zgromadzonych na 
Jarmarku do piosenek Zespołu Ludowego 
Cegłowianie.
Mamy nadzieję, że w kolejnym roku Jarmark 
Świętojański w Cegłowie będzie równie uro-
czysty oraz przepełniony atrakcjami i wy-
stawcami.
Organizatorem II Jarmarku Świętojańskiego 
była Gminna Biblioteka Publiczna – Kultu-
roteka w Cegłowie przy współpracy z Gmi-
ną Cegłów, Lokalną Grupą Działania Ziemi 
Mińskiej, Parafią rzymskokatolicką pw. św. 
Jana Chrzciciela w Cegłowie oraz Parafią 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. 
św. Jana Chrzciciela w Cegłowie.  Projekt 
współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Jakub Szewczyk
fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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Po 2 latach nieobecności powrócił najwięk-
szy festiwal na wschodnim mazowszu, czyli 
Sójka Mazowiecka. 

Również i w tym roku nie mogło zabraknąć 
takich gwiazd, a co ciekawe jedna z nich była 
ich łowcą... Cleo podczas swojego koncer-
tu zebrała ogromną masę widzów różne-
go pokolenia. Pomimo zbliżającej się burzy 
cała publiczność pozostała na cegłowskim 

WYDARZENIA KULTURALNE

XIV Festiwal Folkloru i Smaku
„Sójka Mazowiecka”
– Piknik w miasteczku Cegłów

stadionie! Kolejną gwiazdą wieczoru był ze-
spół Defis, który wprawił wszystkich w we-
selny klimat oraz cofnął nas w przeszłość 
do lat 90tych.
Sójka Mazowiecka to nie tylko występy 
sławnych osobistości. Jest to możliwość za-
prezentowania sztuki ludowej oraz tradycyj-
nych potraw. Ten rok był tym szczególnym, 
ponieważ w trakcie trwania festiwalu odby-
ła się Bitwa Regionów, gdzie Koła Gospodyń 
Wiejskich z całego powiatu mińskiego mo-
gły rywalizować między sobą w „kulinarnych 
bitwach”. Powrócił konkurs na Złotą Sójkę, 
którą tym razem wygrało KGW w Cegłowie. 
Zatrzymując się na ludowych klimatach war-
to wspomnieć, że na scenie zaprezentowały 
się dobrze wszystkim znane zespoły: Ką-
dziołeczka z gminy Osieck, Zespół Ludowy 
Cegłowianie oraz Kapela Niwińskich. Nie 
zabrakło również miejsca dla wokalistek 
warsztatów wokalnych Klubu Kulturalne 
Zacisze oraz rockowych brzmień od zespołu 
Stan Obecny.

,,Sójka Mazowiecka” jest cegłowską 
imprezą sztandarową. Stanowi najbardziej 
rozpoznawalny event o zasięgu woje-
wódzkim. Organizowana od 2007 roku 
skupia swoją naturą coraz większe grono 
odbiorców. Z biegiem lat przez sójkową 
scenę przewinęli się jedni z najsław-
niejszych polskich oraz zagranicznych 
artystów: Myslovitz, Oddział Zamknięty, 
Elektryczne Gitary, Sławomir, Bad Boys 
Blue, Halina Mlynkova, czy Zenek Marty-
niuk. 

fot. Jacek Wąsowski

fot. Jacek Wąsowski
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Podczas Sójki Mazowickiej byliśmy świadkami wprowadzenia przez 
Pocztę Polską kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty 
pocztowej emisji: Produkty tradycyjne w Cegłowie, przedstawiającą 
sójkę mazowiecką.
Nawet burza z ulewą nie przeszkodziły nam w dobrej zabawie! Na 
zamkięcie tegorocznego festiwalu odbył się pokaz laserowy na miarę 
miasta. Wszyscy, którzy mieli jeszcze choć trochę siły, mogli zostać na 
potańcówce pod chmurką. 
Lepszego powrotu Sójki Mazowieckiej nie mogliśmy sobie wyobrazić i 
nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejną edycję.

Jakub Szewczyk

fot. Jacek Wąsowski

fot. Jacek Wąsowski

fot. Jacek Wąsowski

Zespół Ludowy Cegłowianie poprzez kultywowanie lokalnych tra-
dycji muzycznych oraz ludowych ukazało nam piękno i bogactwo 
kulturowe mieszkańców Cegłowa. Wiedzą o naszych wschodnich 
sąsiadach, swoją opowieścią muzyczną podzieliła się Kapela Ni-
wińśkich. Dzięki temu mogliśmy wyobrazić sobie codzienne życie 
oraz kulturę terenów wschodnich.
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22 maja 2022 roku na Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Cegłowie mogliśmy wspólnie 
razem celebrować jeden z najważniejszych 
rodzinnych dni w roku, czyli Dzień Matki. 
Koncert „Tobie śpiewam tę pieśń…” był 
skierowany zarówno do matek, jak i do 
reszty zgromadzonej publiczności. Poprzez 
zaprezentowane melodie słuchacz mógł 
uświadomić sobie, jak ważną rolę w jego ży-
ciu pełni postać rodzicielki. Nie zabrakło też 
chwil radości i uśmiechu.

Na scenie wystąpili artyści  między innymi 
z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Fil-
harmonii Narodowej i scen warszawskich 
w składzie: Agata Marcewicz-Szymańska, 
Andrzej Wiśniewski, Andrzej Wojda, Mał-
gorzata Piszek, Tadeusz Melon, Ryszard 
Nowaczewski. 

Zgromadzona na hali widownia mogła wy-
słuchać klasyczne utwory takie jak Aria 
Tewjego z musicalu „Skrzypek na dachu”, „O 
Sole Mio”, czy „Powrócimy jak za dawnych 
lat”.

Bardzo dziękujemy artystom za koncert 
oraz publiczności za tak liczne przybycie!

Jakub Szewczyk

Koncert z okazji 
Dnia Matki

– „Tobie śpiewam 
tę pieśń…”

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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W ostatnią niedzielę lipca w kościele św. 
Anny w Kiczkach odbył się koncert „Muzy-
ka z miejskim szykiem”.

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
wystąpił zespół kameralny „Varsovia Nova” 
w składzie:
Anna Potyrała-Listwon – sopran
Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska – sopran
Wojciech Bardowski – baryton
Paweł Listwon – piano
Rafał Grząka – akordeon
Mirosław Romejko – saksofon/klarnet

Przed koncertem miało miejsce wręczenie 
specjalnych podziękowań dla Pani Anny 
Kotuniak, jednej z najbardziej charyzma-
tycznych postaci w kulinarnym świecie 
Gminy Cegłów.

Zespół kameralny „Varsovia Nova” swoim 
repertuarem przeniósł nas na ulice oraz 
kafejki międzywojennej Warszawy, a także 
zaprezentował utwory patriotyczne skupio-
ne właśnie wokół tego okresu historyczne-
go. 

Koncert dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.

Jakub Szewczyk

Koncert 
„Muzyka z 
miejskim szykiem”

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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ZWROT PODATKU 
AKCYZOWEGO 
W 2022 ROKU
UWAGA ROLNICY !!!
 
Urząd Miasta i Gminy Cegłów przypo-
mina, że każdy rolnik, który chce uzy-
skać zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej, 
powinien w okresie od 01.08.2022r. do 
31.08.2022r. złożyć wniosek.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT 
stanowiące dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 01.02.2022r. do 
31.07.2022r. w ramach limitu zwrotu po-
datku określonego na 2022r.
W roku bieżącym za 1 litr oleju napę-
dowego przysługuje zwrot w wysokości 
1,00 zł. (Dz. U. z 2021r. poz. 2266)

Limit roczny na 2022r. ustala się jako 
sumę ( Dz.U. z 2021r. poz. 2227):
    1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 110 oraz powierzchni użyt-
ków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego 
określonej w ewidencji gruntów i budyn-
ków, według stanu na dzień 1 lutego da-
nego roku, oraz
    2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-

Nr AB. 6740.15.110.2022 
OBWIESZCZENIE

STAROSTY MIŃSKIEGO

z dnia  02 czerwca 2022r. 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 176), 

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Mińskiego, z dnia 12 maja 
2022r. (wpływ do tut. Urzędu: 16 maja 2022r.) postępowania administra-
cyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, polegającej na:

rozbudowie drogi powiatowej Nr 2230W 
Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy 

od km 14+035 do km 15+245  

BIULETYN GMINNY

wego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producenta rolne-
go w roku poprzedzającym rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Cegłów, ul. Kościuszki 4, bądź pobrać z ze 
strony internetowej.



15BIULETYN GMINNY

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni, budowę chodnika i pobocza, przebudowę skrzyżowań i zjaz-
dów; budowę jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zatok autobusowych z peronami, budowę kanału techno-
logicznego, wykonanie odwodnienia drogi (w postaci: przebudowy rowu przydrożnego; przebudowy i budowy przepustów 
pod zjazdami; przebudowy przepustu w km 10+650 rzeki Witówka II; budowy wylotów wód opadowych i roztopowych).  

    I. Inwestycja projektowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 

    1. w zakresie rozbudowy ww. drogi powiatowej: 

    • 195/1, 196/1, 7, 233/1, 196/3 (projektowany podział działki 196/2), 233/3 (projektowany podział działki 233/2), 
232/2 (projektowany podział działki 232), 235/1 i 235/3 (projektowany podział działki 235), 234/1 (projektowany podział 

działki 234), 231/6 (projektowany podział działki 231/1), 231/4 (projektowany podział działki 231/2), 230/5 (projektowany 
podział działki 230/3), 236/1 i 236/2 (projektowany podział działki 236), obręb Rudnik, gmina Cegłów, powiat miński;

    • 2301, 2002/3 (projektowany podział działki 2002/1), 2003/3 (projektowany podział działki 2003/1), obręb Mrozy, 
gmina Mrozy, powiat miński.

    2. w zakresie przebudowy drogi gminnej ul. 3 Maja w obrębie Mrozy, gmina Mrozy: 

2003/2
Niniejsza nieruchomość  nie wchodzi w skład projektowanego pasa drogowego, korzystanie z niej będzie częściowo ograni-

czone. 
    3. w zakresie przebudowy zjazdów publicznych w obrębie Rudnik, gmina Cegłów:

232/1 (projektowany podział działki nr 232); 235/2 (projektowany podział działki nr 235);  234/2 (projektowany podział 
działki nr 234); 231/3 (projektowany podział działki nr 231/2); 231/5 (projektowany podział działki nr 231/1); 230/2; 

230/4 (projektowany podział działki nr 230/3); 236/3 (projektowany podział działki nr 236).
Niniejsze nieruchomości nie wchodzą w skład projektowanego pasa drogowego, korzystanie z nich będzie częściowo ogra-

niczone. 
    II. Nieruchomości planowane do przejęcia na rzecz Powiatu Mińskiego oznaczone nr ewid.:

    • 196/3 (projektowany podział działki 196/2), 233/3 (projektowany podział działki 233/2), 232/2 (projektowany podział 
działki 232), 235/1 i 235/3 (projektowany podział działki 235), 234/1 (projektowany podział działki 234), 231/6 (projek-
towany podział działki 231/1, 231/4 (projektowany podział działki 231/2), 230/5 (projektowany podział działki 230/3), 

236/1 i 236/2 (projektowany podział działki 236), obręb Rudnik, gmina Cegłów, powiat miński.

    • 2002/3 (projektowany podział działki 2002/1), 2003/3 (projektowany podział działki 2003/1), obręb Mrozy, gmina 
Mrozy, powiat miński

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości 

objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamiają pozostałe 
strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na 
przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie 

lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16, Wydział Architektury i Budownictwa - pokój nr 
203 (w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek,  wtorek:  godz.8.00 – 16.00; środa: godz. 8.00-17.00, czwartek godz. 8.00 – 
16.00, piątek godz. 8.00 – 15.00), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 756 40 43, 756 40 60  

lub 756 40 46.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 j.t 
ze zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 
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Wieści z Kulturoteki
8 maja – jak co rok - obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z 
tej okazji pracownicy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej - Kulturoteki w Cegłowie otrzymali 
od Burmistrza Cegłowa Marcina Uchmana 
moc ciepłych słów, dobrych życzeń i po-
dziękowań za dotychczasową pracę na rzecz 
rozwoju kultury i edukacji w gminie.
Ten dzień rozpoczyna także, organizowany 
już od wielu lat Tydzień Bibliotek, podczas 
którego inicjowane są różnego rodzaje spo-
tkania i akcje promujące książkę. Tak było i 
w naszej bibliotece. Na tegoroczne majowe 

Wyróżnienie w akcji 
Biblioteka Przyjazna 

Dzieciom

Z wielką dumą i radością pragnie-
my poinformować, że nasza Biblio-
teka zdobyła wyróżnienie w akcji 
Biblioteka Przyjazna Dzieciom zor-
ganizowanej przez portal Przysta-
nek Rodzinka.

KULTUROTEKA

spotkania z książką do Cegłowa zaproszenie 
przyjęli pisarze Barbara Supeł i Zbigniew 
Masternak. Pani Basia jest autorką książek 
dla dzieci m.in.  o Jadzi Pętelce i Stasiu Pę-
telce – serii opowiadań, którą od kilku lat 
pokochali nasi milusińscy. To były trzy in-
spirujące spotkania dla dzieci ze szkoły w 
Cegłowie, Piasecznie i Wiciejowie, oraz z 
przedszkola Kraina Bajek w Cegłowie. Pod-
czas warsztatów było dużo śmiechu i dobrej 
zabawy pobudzającej wyobraźnię. Każde 
dziecko miało też okazję zdobyć pamiątko-
wy autograf Autorki.

Z kolei uczniowie klas IV-VIII z Zespo-
łu Szkolnego w Cegłowie uczestniczyli  w 
warsztatach komiksowych i pisania scena-
riuszy. Takie zajęcia przeprowadził Zbigniew 
Masternak - prozaik, autor scenariuszy 
filmowych, reportażysta, piłkarz.  Podsu-
mowaniem majowych spotkań w bibliote-
ce było autorskie przedstawienie „Wiosna 
przyszła do Krecika” w wykonaniu Pana Te-
atrzyka. Fotorelację z Majowych Spotkań w 
Bibliotece można obejrzeć na stronie inter-
netowej: www.biblioteka.kulturalnezacisze.
pl oraz FB biblioteki.

Akcja polegała na stworzeniu wraz z czytel-
nikami bibliotek, wydawnictwami, instytu-
cjami kultury oraz polskimi artystami, mapy 
i listy Bibliotek Przyjaznych Dzieciom. Mia-
ło to ułatwić znalezienie bibliotek aktywnie 
promujących ideę czytelnictwa wśród naj-
młodszych czytelników.
Na mapie znalazło się 171 bibliotek.
Biblioteka Przyjazna Dzieciom rekomen-
dowana przez społeczność Przystanku Ro-
dzinka m.in.
• posiada aktualizowany repertuar książek 
dla dzieci,
• promuje inicjatywę aktywnej lektury z 
dzieckiem,
• dysponuje kącikiem do czytania i zabawy,
• organizuje zajęcia i spotkania, w których 
książka i autorzy są ich bohaterami,
• stwarza przestrzeń przyjazną do spotkań 
ludzi zaangażowanych w czytelnictwo z 
dziećmi i młodymi ludźmi,
• popularyzuje czytanie jako sposób wy-
chowania i spędzania czasu z dzieckiem 
oraz i inicjatywę aktywnej lektury.
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Śp. Maria Osińska 

W lutym br. społeczność Cegłowa pożegnała Panią Mariannę 
Osińską - osobę, która całe swe dorosłe życie poświęciła naszej 
gminie, wychowawcę wielu pokoleń młodych cegłowian. Pani 
Maria przez wiele lat (1958-1995) nauczała języka polskiego w 
miejscowej szkole. Była nauczycielem z powołania, cechowała Ją 
sumienność i pracowitość. Szczególną wagę przykładała do pie-
lęgnowania piękna mowy ojczystej. Nauczanie języka polskiego, 
rozwianie u młodego pokolenia zaangażowania w życie kultural-
ne i społeczne było Jej pasją. 
Ważnym rozdziałem w życiu P. Marii była szeroko rozumiana dzia-
łalność społeczna. Po przejściu na emeryturę pozostała czynnym 
działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazo-
wieckim oraz aktywnym współorganizatorem życia kulturalnego 
w Cegłowie. Należała do zespołu śpiewaczego Kantylena i Zorza. 
Przez wiele lat animowała Koło Literackie przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Cegłowie. Zawsze aktywna, pomocna, otwar-
ta na ludzi i chętna do działania. Swoją pracą i życiem zasłużyła 
na szacunek i miejsce w pamięci miejscowej społeczności. 400 
rocznica nadania praw miejskich to nie tylko święto Cegłowa, 
ale także wszystkich jego mieszkańców, a przede wszystkim tych  
urodzonych właśnie 16 lutego.

Wspomnienia...

Śp. Janusz Konopski

5 kwietnia pożegnaliśmy Pana Janusza Konopskiego - człowieka, 
który całym swym życiem uczył nas miłości do Małej i tej Dużej 
Ojczyzny. 
Śp. Janusz  Konopski był Cegłowianinem z urodzenia, zamiesz-
kania i przekonania. Jak sam mawiał: „tu został ochrzczony, tu 
się ożenił i wybudował skromny dom jednorodzinny”, w którym 
mieszkał do końca życia. 

Urodził się w 1928 r. w Cegłowie. Od najmłodszych lat jego życie 
określało harcerstwo, należał do 42. Drużyny Harcerskiej im. Ta-
deusza Kościuszki w Cegłowie, do której wstąpił w wieku 10 lat. 
W trakcie II wojny światowej działał w konspiracji początkowo 
jako harcerz, a następnie żołnierz Armii Krajowej pod pseudoni-
mem „Bil”, za co został odznaczony m.in. Krzyżem za zasługi dla 
Związku Harcerstwa Polskiego, Odznaką pamiątkową Akcji „Bu-
rza” i Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem „Pro Patria”. Swoją 
patriotyczną postawę Pan Konopski wyniósł z domu rodzinne-
go, gdyż jego ojciec, Władysław Konopski, był przedwojennym 
nauczycielem w miejscowej szkole i uczestnikiem wojny w 1920 
roku oraz członkiem POW, a także ochotnikiem 22 Pułku piecho-
ty, odznaczonym za udział w walkach Krzyżem POW oraz Meda-
lem Niepodległości.
Powojenne zmiany w orientacji ideologicznej harcerstwa, przy-
czyniły się do podjęcia przez Pana Konopskiego decyzji o wystą-
pieniu z organizacji. Mimo wszystko, przez całe swoje życie był 
wierny harcerskim ideałom - „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nieprze-
rwanie służył też ludziom oraz krajowi, na każdym z zajmowa-
nych przez siebie stanowisk, pozostając przy tym człowiekiem 
życzliwym i pogodnym, a także niezwykle skromnym oraz szla-
chetnym. 
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Śp. Stanisław Pieńkowski

W połowie maja cegłowska gmina poniosła wielką stratę w oso-
bie ś.p. Stanisława Pieńkowskiego – Wójta Gminy w latach 1991-
2002. Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci byłego Wójta, który był jednym z głównych 
architektów i twórców cegłowskiego samorządu, formowanego, 
w pełni, w wolnej Polsce. Z pewnością były to czasy zupełnie inne 
od dzisiejszych. Był to okres zmian ustrojowych i transformacji, 
przez który Pan Wójt, przeprowadził naszą gminą wspólnotę, 
tworząc ją silną, stabilną, dając jej podwaliny do dalszego pręż-
nego rozwoju.
Stanisław Pieńkowski urodził się 02.05.1945 r. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w 1959 r., kontynuował naukę w warszaw-
skiej „kolejówce”. Jako jej absolwent w 1962 r. zaczął pracować 
w warsztatach Lokomotywowni (PKP). Potem został maszynistą, 
jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje w technikum. Wiele 
lat pracował w charakterze starszego maszynisty pociągów mię-
dzynarodowych. W 1987 roku przeszedł na rentę inwalidzką ze 
względu na stan zdrowia. Od tego czasu mocniej zaangażował się 
w działalność społeczną. Był Przewodniczącym Rady sołeckiej, 
następnie sołtysem wsi Cisie. W 1988 r. został członkiem Komisji 
Budżetowej Gminnej Rady Narodowej. W grudniu 1991 r. – po 
rezygnacji Czesława Wąsowskiego – Rada Gminy wybrała Sta-
nisława Pieńkowskiego na wójta Gminy Cegłów.  Na tym stano-
wisku pozostał do 2002 r. W lepszym przygotowaniu do nowych 
wyzwań pomogło Stanisławowi Pieńkowskiemu ukończenie w 
połowie lat 90. Studium Prawno – Samorządowego w Polskiej 
Akademii Nauk, gdzie wykładali również twórcy ustawy samo-
rządowej. Kontakty z takimi fachowcami bardzo ułatwiły pokony-
wanie trudności związanych z transformacją ustrojową. Wspólne 
spotkania i szkolenia z przedstawicielami władz wojewódzkich 
także przynosiły wymierne efekty.  10 lat na stanowisku wójta 
to był bardzo trudny i pracowity czas, ale spożytkowany bardzo 
efektywnie dla dobra całej gminnej społeczności.  
Był to okres zmian ustrojowych i transformacji, przez który Śp. 
Stanisław Pieńkowski, przeprowadził naszą gminą wspólnotę 
tworząc ją silną, stabilną, dając jej podwaliny do dalszego prężne-
go rozwoju. Wykonano wtedy wiele inwestycji, z których najważ-
niejsze to: remonty i budowa ok. 40 km dróg, budowa gminnego 
wysypiska w Woźbinie, stacji wodociągowej dla 4. gmin w Pia-
secznie, oczyszczalni ścieków w Cegłowie, kanalizacji w północ-
nej części Cegłowa, wodociągu w gminie, wykonanie telefonizacji 
gminy, przystosowanie budynku na szkołę w Piasecznie, budowa 
domu ludowego w Kiczkach, rozbudowa i przystosowanie bu-
dynku dla przedszkola w Cegłowie, remonty strażnic, moderniza-
cja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, wykonanie 
projektu kanalizacji w południowej części Cegłowa, wykup terenu 
pod targowisko i parking oraz urządzenie pierwszego targowiska. 
Okres rządów Stanisława Pieńkowskiego to także czas wielu 
działań integrujących miejscową społeczność i czas owocnej 
współpracy z cegłowskimi parafiami: z ówczesnym proboszczem 
ks. Kazimierzem Sokołowskim i  Diecezją Warszawsko – Pra-
ską Kościoła Rzymskokatolickiego oraz  z kapłanem Grzego-
rzem Dróżdżem - proboszczem parafii mariawickiej. Efektem tej 
współpracy były kontynuowane do dziś spotkania opłatkowe dla 
ludzi starszych i samotnych, wspólne modlitwy wiernych parafii 

katolickiej i mariawickiej oraz wspólne obchody państwowych świąt 
(Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości  11 listo-
pada). 
Pod odejściu ze stanowiska wójta Stanisław Pieńkowski nie zaprzestał 
działalności społecznej. W latach 2006-2014 był przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Cały czas był mocno zainteresowany działaniami na rzecz rozwoju 
gminy i dobra jej mieszkańców.  Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, pełen 
energii, a jednocześnie skromny i stanowczy. Jego życie na stałe wpisa-
ło się w historię Cegłowa i pozostanie we wspomnieniach tych, którzy 
mieli okazję Go poznać.
Panie Wójcie dziękujemy za Pana determinację, pracę i poświecenie 
dla naszej Małej Ojczyzny.
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1 sierpnia, jak co roku, cegłowska społeczność zgromadziła 
się przed pomnikiem Odzyskania Niepodległości, by upa-
miętnić wszystkich powstańców warszawskich z 1944 roku.

Los Warszawy, nazywany przed wojną „Paryżem Wschodu”, 
został przypieczętowany rozkazem wydanym przez Heinri-
cha Himmlera, który brzmiał tak: „Każdego mieszkańca nale-
ży zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być 
zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastra-
szający przykład dla całej Europy”.

Biwak
„Pod gwiazdami”

W dniach 3-5 czerwca odbył się w Podcierniu biwak „Pod 
gwiazdami”w którym wzieło udział 80 zuchów i harcerzy ze 
Związku Harcerstwa Polskiego, Szczepu Harcerskiego im. 
Zbigniewa Nienackiego z Mińska Mazowieckiego. Zameldo-
wały się drużyny z Mrozów, Górek i Mińska Mazowieckiego. 
Podczas biwaku podsumowano mijający rok harcerski oraz 
odbyły się zajęcia z zakresu krajoznawstwa - poznanie okolic 
Cegłowa. Noclegi w namiotach na terenie OSP Podciernie 
to także wspaniała przygoda. Dziękujemy Zarządowi OSP w 
Podcierniu a szczególnie Druhowi Marcinowi Bajszczakowi 
za profesjonalną opiekę i wsparcie naszej społecznej dzia-
łalności.

CZUWAJ!

Komendant Szczepu Harcerskiego
im. Zbigniewa Nienackiego

Mińsk Mazowiecki
harcmistrz Dariusz Jackiewicz

78. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

Hitlerowcy nie mieli pojęcia, że tym rozkazem tylko wzniecili 
pożar w sercach obywateli okupowanej Polski, okupowanej 
Warszawy. Polacy oraz nasi sojusznicy nie stracili nadziei, 
wręcz przeciwnie. Wykazując się ogromnym heroizmem i 
odwagą bronili przyczółka suwerenności, walczyli o wolność, 
chcieli dać przykład innym narodom, że walka w obronie naj-
ważniejszych wartości zawsze jest ważna i jest obowiązkiem 
każdego wolnego obywatela. Powstańcy warszawscy dali 
właśnie taki przykład, płacąc za to swoim życiem. Dali przy-
kład nie tylko dla ówczesnej Europy i Świata, ale również i 
dla nas.

Po słowach modlitwy oraz przemówieniach wspólnie z Ze-
społem Ludowym Cegłowianie odśpiewaliśmy szereg zaka-
zanych piosenek, a następnie udaliśmy się na mały poczę-
stunek.

Jakub Szewczyk
fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska

MIESZKAŃCY



W tym roku dzięki zaangażowaniu pracowników 
Kulturoteki w Cegłowie oraz Klubu Kulturalne Zaci-
sze powstało Cegłowskie Kino Letnie. Jest to kolejna 
odsłona filmowego życia w naszym miasteczku. W 
bogatym repertuarze CKL możecie znaleźć bajki dla 
dzieci, komedie, filmy romatyczne, horrory oraz na-
gradzane produkcje. 
Dodatkowo przed każdym seansem można nabyć 
popcorn, watę cukrową oraz słodkie napoje zapew-

nione przez KGW w Mieni
Co piątek w budynku kulturoteki oraz podczas ple-
nerowych pokazów frekwencja po prostu zachwyca. 
Za nami już połowa wakacji, a my wciąż zapraszamy 
na kolejne seanse filmowe! Szczegóły znajdziecie na 
naszej stronie na Faceboku: Cegłowskie Kino Letnie.
Kolejne pokazy filmowe odbędą się: 19.08, 26.08 
oraz 02.09 

Jakub Szewczyk
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MIESZKAŃCY Z PASJĄ

ROZDZIAŁ 7

MISJA PIES

    Nawet nie wiecie jaką miałem dzisiaj mi-
sję. Była ona trudna, ale myślę, że świetnie 
sobie z nią poradziłem, zresztą sami się za-
raz o tym przekonacie.
    Tego ranka było cieplutko i świeciło słoń-
ce. Nie wiem czy wiecie, ale w takie dni 
uwielbiam wylegiwać się na ławeczce i ob-
serwować mojego pana. Tym razem moczył 
roślinki wodą. Naprawdę zadziwia mnie ta 
jego potrzeba zastępowania deszczu. Trzy-
małem więc od pana pewien dystans, tak 
na wszelki wypadek, gdyby znów mu się coś 
pomyliło i zaczął mnie ochlapywać. Wam 
też doradzam bycie ostrożnym. Szczególnie, 
gdy pańcio ma w ręku konewkę, lub szlauf, 
ale chyba trochę za bardzo odbiegam od 
tematu. Gdy mój właściciel skończył zaba-
wę z wodą, skierował się w stronę kościoła. 
Oznaczało to, że zaraz przyjdzie tu ten star-
szy, siwy pan, do którego sympatią nie pa-
łam, a on zresztą do mnie też nie. Moje 
przypuszczenia okazały się słuszne, ponie-

waż chwilę później poczułem jego zapach. 
Wróciłem więc na swoje podwórko, poło-
żyłem się pod moim ulubionym krzakiem 
i zasnąłem. Tym razem nie udało mi się 
zdrzemnąć tyle, ile mam w zwyczaju, a 
to dlatego, że moja obroża zaczęła wibro-
wać i musiałem wyruszyć na kolejną misję. 
Spojrzałem na mapę, żeby sprawdzić gdzie 
dzieje się coś dziwnego, a tym razem był 
to... mój kościół?! Zerwałem się najszybciej 
jak tylko mogłem na wszystkie cztery łapy 
i od razu się tam udałem. Chciałem szyb-
ko pobiec, ale było tu teraz mnóstwo ludzi 
i żeby nie wzbudzać niczyich podejrzeń 
musiałem iść dystyngowanie łapa, za łapą. 
Gdy zajrzałem ostrożnie do środka moim 
oczom ukazało się coś niezwykłego. Był to 
pies, który właśnie tarzał się na dywanie 
na środku kościoła. Nie mogłem uwie-
rzyć własnym oczom, bo tak przecież nie 
wypada. Moje rozmyślania przerwał sam 
pies, który wstał, otrzepał się i... no nie, 
tego to już się zupełnie nie spodziewałem. 
Zamiast wyjść skierował się do zakrystii, 
prosto do mojego pańcia. Tam przebywał 
również mój nieulubiony starszy, siwy pan.  
Policzyłem do dziesięciu  i zgodnie z mo-
imi przewidywaniami przy liczbie dziesięć 
usłyszałem głośne trzaśnięcie zewnętrz-
nych drzwi. Miałem nadzieję, że to już ko-
niec, ale okazało się, że grubo się myliłem. 
Już po chwili poczułem ten sam, intensyw-
ny psi zapach, a zaraz potem usłyszałem 
tętent psich łap. Odruchowo schowałem 
się za ławkę, a nasz znajomy ponownie 
wbiegł do kościoła. Kierowany moim bo-
haterskim instynktem, miałknąłem, po 
czym wybiegłem z budynku, a pies (jak to 
pies) od razu za mną pobiegł. Czekałem 
na niego pod drzewem. Zdziwiony, że nie 
uciekam podszedł bliżej, a ja rozpocząłem 
rozmowę.

- Co ty maluchu tutaj robisz ? - spytałem.

- Moi właściciele gdzieś pojechali, nudziło 
mi się więc wyszedłem na spacer - odpo-
wiedział zadowolony psiak.

- Wracaj szybko do domu. Wiesz co ludzie 
mogą zrobić gdy będziesz się tutaj tak sa-
motnie kręcić?

- Tak wiem! - odpowiedział uradowany - 
Ten starszy, siwy pan mi powiedział. Obie-
cał, że jeszcze trochę i odda mnie do przy-
tuliska.

Psiak opowiadał o tym z taką radością, że 
aż byłem tym zszokowany. Po chwili oka-

zało się jednak, że szczeniak Nie wiedział 
dokładnie co to jest przytulisko. Na pewno 
nie jest to miejsce, gdzie się kogoś przytula. 
Zmuszony byłem wytłumaczyć mu, czym 
jest to całe przytulisko, i że dodatkowo 
w naszej miejscowości znajduje się ono 
przy oczyszczalni ścieków, gdzie strasznie 
brzydko pachnie. Pies przestraszył się nie 
na żarty.

- Ja chcę wrócić do domu - zaskomlał szcze-
niak - O nie ale mogę przecież spotkać tych 
ludzi, którzy oddadzą mnie do tego przytu-
liska. Proszę pomóż mi! - płakał. 

Wtedy naprawdę zrobiło mi się żal szcze-
niaka i postanowiłem, że go odprowadzę 
ścieżkami, którymi ludzie zbyt często nie 
chodzą.

- No już dobrze, nie płacz - powiedziałem 
- Odprowadzę cię do domu, tylko powiedz 
najpierw gdzie to jest.

-Naprawdę mi pomożesz? - zaszczekał gło-
śno z radości - Dziękuję!

- Tak pomogę ci, ale musisz być bardzo ci-
cho, żeby nie ściągać na siebie uwagi ludzi. 
- powiedziałem i zaczęliśmy kierować się 
w stronę domu szczeniaka. 

Droga minęła nam bez przeszkód, a szcze-
niak okazał się być bardzo miłym kompa-
nem wędrówki. Po dotarciu na miejsce nasz 
mały włóczęga jeszcze raz podziękował 
mi za pomoc, po czym pożegnaliśmy się, 
a ja wróciłem do swojego domu, gdzie 
dostałem miskę z jedzonkiem i mogłem się 
wreszcie zdrzemnąć.
Ta wyjątkowa misja zapowiadała się dosyć 
niebezpiecznie, a okazała się być bardzo 
przyjemną i praktycznie bezproblemową. 
Najważniejsze jednak było w niej to, że 
szczeniak nauczył się istotnej dla swojego 
bezpieczeństwa rzeczy, a ja zyskałem kolej-
nego przyjaciela.

Zosia Wanat

„Nazywam się 
     Boomerang”

Mam na imię Zosia i jestem mieszkanką 
Cegłowa. Od dziecka lubiłam czytać książ-
ki, a z czasem sama zaczęłam je pisać dla 
mojego młodszego rodzeństwa cioteczne-
go. Swoją pierwszą książkę napisałam w 
wieku 8 lat, była ona o mojej kocicy.
Pewnego niedzielnego popołudnia zoba-
czyłam śmieszną sytuację z udziałem kota 
księdza proboszcza i zainspirowała mnie 
ona do napisania książki, w której opisuję 
świat z perspektywy Boomeranga.

Ilustracjami do książki zajmuje się moja 
koleżanka.

„

„
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W drugiej połowie lipca grupa 45-ciorga 
dzieci wraz z opiekunami pojechała na ko-
lonie letnie do Władysławowa. Organizato-
rem wyjazdu był Parafialny Zespół Caritas 
w Cegłowie. 

Dzięki nieprzewidywalnej pogodzie oraz 
różnym pomysłom nasz wyjazd obfitował 
w rozmaite atrakcje. Pierwszy dzień spędzi-
liśmy w Rezerwacie Słone Łąki nad Zatoką 
Pucką. Pomimo nieciekawych warunków 
atmosferycznych, następnego dnia przywi-
taliśmy się z morzem. Od tamtego momentu 
słońce sprzyjało nam prawie codziennie (w 
chłodniejsze dni organizowaliśmy spacery 
brzegiem plaży oraz ulicami Władysławo-
wa). Podczas kolonii nie mogło zabraknąć 
licznych wycieczek. Pierwszą z nich odbyli-
śmy do urokliwego Helu, słynącego z foka-
rium. Odbył się rejs statkiem i spacer po Cy-
plu Helskim. Weszliśmy na latarnię morską 
Rozewie i Lisim Jarem weszliśmy do Jastrzę-
biej Góry. Całodniowa wycieczka do Gdań-
ska przepełniona była wieloma atrakcjami. 
Udało nam się udać do Muzeum Bursztynu, 
wejść na Westerplatte oraz spacerować po 
Długim Targu. Nie mogło również zabrak-
nąć części sakralnej. Zwiedziliśmy katedrę 
w Oliwie, gdzie mogliśmy usłyszeć koncert 
organowy. W bazylice pw. św. Brygidy po-
dziwialiśmy przepiękny bursztynowy ołtarz. 
W centrum Gdańska weszliśmy do Bazyliki 

MIESZKAŃCY
Kolonie cegłowskiego Caritas

Mariackiej – największej w Europie świątyni 
wybudowanej z cegły.
Kolonie nie mogły też obyć się bez chrztu 
kolonijnego (zostało ochrzczonych 22 
uczestników). 

Każda grupa kolonistów miała za zadania 
wymyślić nazwę dla siebie i tym sposobem 
powstały:
Starsi chłopcy – Chłopaki Rybaki
Starsze dziewczyny – Syrenki Anielki 
Młodsi chłopcy – Gagatki Pani Renatki
Młodsze dziewczynki – Morskie Motylki

Podczas wspólnych wieczornych spotkań 
organizowane były różne interesujące zaję-
cia między innymi rysowanie karykatur wy-
chowawców, tworzenie kart wakacyjnych 

oraz wizytówek swoich pokoi. Nie mogło 
zabraknąć nocnych discotek :), gdzie dzieci 
wraz w wychowawcami bawili się do 22:00!

Organizatorzy kolonii parafialnej Caritas 
wraz z kadrą i uczestnikami z całego ser-
ca dziękują wszystkim darczyńcom, którzy 
przyczynili się do wzbogacenia naszego wy-
jazdu w liczne atrakcje.

Organizatorzy
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Chłopaki Rybaki

Syrenki Anielki Gagatki Pani Renatki

Morskie Motylki

Już w ostatnią niedzielę sierpnia (28.08) w Gospo-
darstwie Grajan w Rososzy odbędzie się największa 

impreza na wschodnim Mazowszu poświęcona 
wyrobom serowarskim 

Jesteś wytwórcą kozich , owczych lub krowich se-
rów? A może też innych smakołyków regionalnych?

To wydarzenie jest dla Ciebie! 
Zgłoś udział już dziś!

E-mail: kkz@ceglow.pl
Tel.: 881 405 491

Zapraszamy wystawców na 
XI „Dni Sera” Targi producentów 

produktu regionalnego i
lokalnego w Rososzy



Film wizerunkowy 

Powiat Miński. Kultura. Historia. Krajobraz 

Wszystkich mieszkańców Powiatu Miń
skiego, a także tych, którzy mieli okazję 
powiat kiedyś odwiedzić, a w szczególno
ści każdego kto nigdy tu nie był, za
praszamy do krótkiej filmowej podróży 
po powiecie mińskim, którą przygoto
wało cegłowskie Stowarzyszenie Strefa 
Dobrych Wibracji. 

Film, swoją formułą zabiera widza, na 
krótką podróż poprzez impresję kadrów 
przedstawiających wszystkie gminy 
i miasta naszego powiatu. 

Odwiedzamy malownicze 
miejsca, podziwiamy 

krajobrazy, odnajdujemy 

zabytki architektury, 
które opowiadają historię 

kultury regionu. 

Z perspektywy pobieżnej wiedzy o powie
cie, zupełnie zaskakuje jak wiele plene
rów tworzy otoczona przyrodą woda. 
Film, nie prezentuje oczywiście wszyst
kiego co oferują gminy i miasta, ale 
zachęca, krótką opowieścią do rusze
nia w drogę i poznania wszystkich za
kątków. 

Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Powiatowe miejscowości pełne są 
tak bogatych kalendarzy wydarzeń 
kulturalnych, jak i wspaniałej archi
tektury, pięknych parków, urokli
wych plenerów wypoczynkowych, 
czy infrastruktury do aktywnego 
spędzania czasu rodzinnie i sporto
wo. 

Warto jest spojrzeć na nasze okolice 
świeżym okiem, warto dostrzec jak 
bardzo wszystko się dookoła zmie
nia i rozwija razem z lokalną spo
łecznością i jej potrzebami. 

W kadrach filmu zobaczymy m.in.: 
muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, 
muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem, czy muzeum Ziemi Miń
skiej w Minsku Mazowieckim. Zoba
czymy wspaniałe obiekty sportowe i re
kreacyjne w Kałuszynie, przykłady 
zabytkowej architektury w Cegłowie 
czy w Stanisławowie, a także niesa
mowite wodne krajobrazy w gmine Ja
kubów czy w gminie Halinów. 
Nie zabraknie też pomysłów na to 
jak po powiecie podróżować - pocią
giem, samochodem autostradą, a może 
rowerem lub hulajnogą? Cały powiat 
jest otwarty na odwiedzających go, 
ciekawych kultury, historii i krajo
brazu ludzi. 
Pomysły na aktywne spędznaie czasu, 
odnajdujemy od rana do wieczora. 

Film znajdziecie zarówno na profi
lach Fb Stowarzyszenia, Powiatu 
Mińskiego, a także na kanale you tu be 
wpisując: Powiat Miński. Kultura. 
Historia. Krajobraz. 

Zapraszamy do odwiedzenia krajo
brazów całego Powiatu Mińskiego. 

Zadanie publiczne pn. ,,Powiat Miński. 
Kultura. Historia. Krajobraz„ dofinanso
wane ze środków z budżetu Wojewódz
twa Mazowieckiego i Powiatu Mińskie
go. 

Sylwia Jaworska 

Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji 



<,t.zowsze )) .,. organizacji 
pozarządowych) 

Zadanie publiczne 

pn ... Powiat Miński. Kultura. Historia. Krajobraz„ 

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego i Powiatu Mińskiego. 






