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Zespół redakcyjny

W mgnieniu oka ponownie zbliżamy się 
do końca roku. Ulice od początku grudnia 
spowite są śniegiem. W Cegłowie możemy 
podziwiać nowe ilumancje świetlne, które 
sygnalizują nam, że już zbliża się magiczny 
czas Świąt Bożego Narodzenia. Koniec roku 
kalendarzowego to przede wszystkim czas 
podsumowań, wspomnień i przemyśleń.
Podobnie jak rok 2021, tak i rok 2022 
odznaczył się wielkimi literami w historii 
naszej miejscowości, bo przecież po 153 
latach odzyskała prawa miejskie i z dumą 
możemy powiedzieć, że mieszkamy w mia-
steczku Cegłów! 
W tym świątecznym wydaniu Cegiełki znaj-
dą Państwo relacje z minionych wydarzeń 
ostatnich tygodni w tym m.in. z 10. Mińskie-
go Zlotu Pojazdów Zabytkowych WARKOT, 

Cegłowskiego Rodzinnego Rajdu Rowero-
wego oraz Skrzypcowego Show Kamili Ma-
lik & MalikBandu. Szczególną uwagę chcie-
libyśmy zwrócić na wywiad z cegłowskim 
organistą Markiem Kielakiem, który opo-
wiada o swojej pasji do muzyki. Zachęca-
my również do zapoznania się z artykułami 
nadesłanymi przez uczniów Zespołu Szkol-
nego w Cegłowie, gdzie możecie przeczytać 
wywiad z absolwentką Michaliną Gąsior.
Jak już wspomnieliśmy, grudzień to czas 
podsumowań, zatem w tym numerze znaj-
dziecie wszystkie projekty, jakie w tym roku 
udało się zrealizować cegłowskiemu Uni-
wersytetowi Drugiego i Trzeciego Wieku. 
Dowiedzie się o działaniu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie.

Najmłodsi czytelnicy dowiedzą się o świą-
tecznych przygodach kota Boomeranga, 
a jeżeli brakuje Wam inspiracji do świątecz-
nych wypieków, to proponujemy pomoc 
w postaci specjalnie przygotowanej wkładki 
z ciekawymi przepisami.

Korzystając z okazji chcielibyśmy życzyć 
wszystkim naszym czytelnikom spokoj-
nych i rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia. Niech ten okres przyniesie Wam wiele 
radości i pociechy ze wspólnie spędzonego 
czasu!

Gorąco zachęcamy i życzymy przyjemnej 
lektury!

NADANIE IMIENIA HALI 
SPORTOWEJ W CEGŁOWIE
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AKTUALNOŚCI

W ostatnią niedzielę sierpnia w Gospodar-
stwie Ekologicznym Grajan w Rososzy od-
była się kolejna edycja „Dni Sera”. Ten rok 
okazał się tym szczególnym w historii tego 
festiwalu. Ogromną frekwencję zagwaran-
tował bogaty program artystyczny. Nie za-
brakło wielu atrakcji i zabaw dla dzieci oraz 
konkursów i loterii.

Swoją światową premierę miał nowy pro-
dukt regionalny pani Grażyny Stelmachow-
skiej, czyli „Sójka Lazarusa z Kozim Serem 
Twarogowym”.

Podczas tegorocznych „Dni Sera” odbył się 
również konkurs „Smaki Sera” na tradycyj-
ne i zapomniane potrawy z sera. Zwycięzcą 
okazało się Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mieni!

Na scenie w Rososzy zaprezentowali się lo-
kalni oraz krajowi artyści. Na otwarciu tar-
gów wystąpił Zespół Ludowy Cegłowianie 
pod kierownictwem artystycznym Anny Ce-
giełki – projekt „Miasto i Wieś – nasze 
cegłowskie dziedzictwo”. 

Następnie publiczność mogła bawić się do 
piosenek zespołów „One i On”, „Łukash”, 
„Powsinogi” oraz DJ Dance2Disco.
Organizatorem XI edycji „Dni Sera” była 
Gmina Cegłów, Gminna Biblioteka Publicz-
na – Kulturoteka w Cegłowie, Samorząd 
Województwa Wojewódzkiego oraz Gospo-
darstwo Ekologiczne „Grajan” Grażyny Stel-
machowskiej w Rososzy. 
Patronat nad wydarzeniem objęli : Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Burmistrz Cegłowa Marcin Uchman 
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W niedzielę 11 września odbył się jubile-
uszowy Zlot Pojazdów Zabytkowych War-
kot, podczas którego miłośnicy starych aut 
z całej Polski, uroczyście przejechali z Miń-
ska Mazowieckiego na Targowisko im. Janu-
sza Adamiaka w Cegłowie, gdzie na powita-
nie czekała na nich gorąca grochówka oraz 
napoje przygotowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich i Strażaków z Mieni. 
Deszczowa pogoda nie zraziła sympatyków 
motoryzacji, którzy na wydarzenie przybyli 
z różnych stron kraju. Charakter rodzinnego 
spotkania przyciągnął również mieszkańców 
naszej gminy, którzy podziwiali auta, moto-
cykle i inne pojazdy wyprodukowane do 31 
grudnia 1991 r.
Organizatorzy - Klub Dawnych Motocykli 
„MAGNET” i Muzeum Ziemi Mińskiej – we 
współpracy z Miastem i Gminą Cegłów re-
prezentowaną przez Burmistrza Marcina 

10. Miński Zlot Pojazdów 
Zabytkowych WARKOT

Wizyta studyjna miała na celu zapewnienie 
wielopoziomowego doświadczenia eduka-
cyjnego, realizującego kilka celów dydak-
tycznych, w tym: zrozumienie otoczenia 
gospodarczego, politycznego i społecznego 
naszego kraju, poznanie naszej kultury oraz 
nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedsię-
biorcami, urzędnikami i działaczami społecz-
nym. 
Wizytę szwajcarskich gości rozpoczęliśmy 
od spotkania z przedstawicielami Urzędu 

XI Dni Sera
w Rososzy

fot. Agata Kotuszewska

oraz Uniwersytet Przyrodniczo Humani-
styczny w Siedlcach, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, KOWR – Oddział Terenowy 
w Warszawie, Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego – Oddział w Siedlcach.

Patronat medialny: Tygodnik Siedlecki oraz 
Magazyn Cegiełka.

Jakub Szewczyk

Dożynki
gminno-parafialne

w Podcierniu

4 września na placu przy szkole w Piasecz-
nie odbyły się kolejne Dożynki Gminno-Pa-
rafialne. Po uroczystych mszach świętych 
w kościołach parafialnych w Kiczkach oraz 
Piasecznie korowód dożynkowy na czele 
z sołtysami wyruszył w kierunku sceny, gdzie 
odbyło się poświęcenie wieńców dożynko-
wych. Po przywitaniu gości przez Burmistrza 
Marcina Uchmana każdy mógł skosztować 
chleba zrobionego z tegorocznych zbiorów.

W tym roku podczas dożynek odbył się 
konkurs „Na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy gminy Cegłów”. Wzięło w nim 
udział 7 Kół Gospodyń Wiejskich, 5 sołectw 

oraz Stowarzyszenie „Przyjazny Rudnik”. 
Komisja w składzie: Mirosław Chyliński, 
Małgorzata Śluzek, Monika Wąsowska, 
Magdalena Sujak oraz Radosław Bogusz, 
po długich obradach wyłoniła zwycięzców:

I. KGW Piaseczno
II. KGW Posiadały
III. KGW Mienia

Program artystyczny dzięki swojemu zróżni-
cowaniu przyciągnął pod scenę prawdziwe 
tłumy! Gwiazdą tegorocznych dożynek była 
Casandra oraz Mr. Max. Nie zabrakło rów-
nież ludowych zespołów takich jak Zespół 

Ludowy Cegłowianie (Projekt EtnoPolska. 
Edycja 2022), KGW Podciernie oraz KGW 
Posiadały. Swoje talenty muzyczne zapre-
zentowali również Dagmara Marczuk, Tere-
sa Kowalska i Kacper Gajowniczek.

Drugim konkursem tegorocznych dożynek 
był „Konkurs Młodych Talentów”, gdzie 
nagrodą główną był występ na Festiwalu 
Folkloru i Smaku „Sójka Mazowiecka”. 

Zwycięzcą okazał się zespół Golden Eye! 
Drugie miejsce zajęła Candy, którą spotka-
my w przyszłym roku na III Jarmarku Świę-
tojańskim, a zespół Drefix (3 miejsce) zapre-
zentuje się na następnych dożynkach.

Na zakończenie festynu dożynkowego pu-
bliczność tańczyła w rytm muzyki wraz z DJ 
Tomkiem

Jakub Szewczyk

fot. Agata Kotuszewska

Uchmana, przygotowali dla uczestników 
konkursy sprawnościowe oraz wyróżnili 
właścicieli najstarszych, najładniejszych
i najbardziej oryginalnych pojazdów.
Oprócz obserwacji zmagań konkursowych 
można było odwiedzić stoiska Gminy Ce-
głów oraz firmy Dobry Adres, gdzie istniała 
możliwość zasięgnięcia informacji o per-
spektywach zamieszkania w naszej gminie 

i zaopatrzenia się w pamiątkowe gadżety.
Po zakończeniu spotkania na cegłowskim 
placu targowym, uczestnicy zlotu ruszyli w 
dalszą, powrotną trasę.

Dziękujemy wszystkim sympatykom War-
kotu za odwiedziny w Cegłowie!

Studenci ze Szwajcarii
z wizytą studyjną w Cegłowie

Miasta i Gminy Cegłów, gdzie wraz z Bur-
mistrzem Cegłowa Marcinem Uchmanem 
oraz Sekretarz Gminy Justyną Cholewińską 
– Michalczyk, studenci obejrzeli film promu-
jący naszą gminę oraz wysłuchali prezentacji 
dotyczącej największych atrakcji turystycz-
nych i zrealizowanych inwestycji w gminie.  
Po prelekcji nasi goście udali się do para-
fii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja 
Apostoła w Cegłowie, gdzie Burmistrz Ce-
głowa, przedstawił zebranym historię naj-
większego zabytku wschodniego Mazow-
sza - ołtarza Mistrza Lazarusa.
Delegacja spotkała się również z przedsta-
wicielami lokalnych firm m.in. STOLBUD, 
MAJSTER- POL i odwiedziła Gospodar-
stwo Ekologiczne Grajan w Rososzy, gdzie 
uczestniczyła w warsztatach serowarskich 
poprowadzonych przez  dr hab. inż. Romana 
Niedziółkę (profesora Uniwersytetu Przy-
rodniczo – Humanistycznego w Siedlcach). 

14 września mieliśmy przyjem-
ność gościć studentów Uniwersy-
tetu Nauk Stosowanych i Sztuki w 
Lucernie (Hochschule Luzern) ze 
Szwajcarii, którzy odwiedzili naszą 
gminę wraz z przedstawicielami 
ambasady Szwajcarskiej. 

Przy tej okazji odbyła się degustacja pro-
duktu regionalnego, Koziego Sera Twaro-
gowego z Cegłowa i wypieku przygotowa-
nego przez KGW Roszosz - Sójki Lazarusa.
Na zakończenie wizyty studyjnej odbyło się 
spotkanie z KGW Mienia połączone
z warsztatami kulinarnymi z wypiekania 
Sójki Mienianki oraz zwiedzenie jednostki 
OSP Mienia. Całość zaś zwieńczyła uro-
czysta kolacja przygotowana przez KGW 
Mienia i występ zespołu ludowego Cegło-
wianie.
Dziękujemy naszym miłym Gościom za od-
wiedzenie naszej gminy, za wspólne rozmo-
wy i wymiany doświadczeń kulturowych.  
Dziękujemy organizatorom projektu, 
w szczególności Pani Magdalenie Chabiera, 
która była koordynatorem wydarzenia. 
Ufamy, że spotkanie będzie początkiem 
przyjaźni i dalszej współpracy. 
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Warto meldować się

AKTUALNOŚCI

w Mieście i Gminie
Cegłów

W niedzielę 9 października mieliśmy przyjem-
ność wręczyć nagrodę zwyciężczyni konkursu 
“Zamelduj się w zielonej Gminie Cegłów”.

W pierwszej edycji konkusu nagrodą  główną 
był Telewizor, którego posiadaczką stała się 
Pani Ewa Borys, nowa mieszkanka Pełczanki. 
Tym razem Pani Iwona Saganowska, wygra-
ła piękny rower, który był nagrodą główną
w naszym gminnym konkursie, zaś Pan Piotr 
Gajowniczek, zdobył karnet na siłownię i wej-
ście na saunę w Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Cegłowie.

Gratulujemy zwycięzcom i ciepło witamy no-
wych miejszkańców Zielonej Gminy.

VIII Cegłowski Rodzinny Rajd Rowerowy 
„Barwy Jesieni”

9 października w naszej Gminie upłynął pod znakiem Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Około 140 uczestników pokonało trasę o długości 17,6 km, która prowadziła malow-
niczymi drogami cegłowskich lasów i rezerwatów.

Pod okiem druhów z OSP Cegłów oraz grupy medycznej OSP Ładzyń, peleton wyruszył 
w drogę w godzinie 11.00 z centrum Cegłowa, wieńcząc rajd w DPS Jedlina.
Na mecie, na uczestników czekała pyszna strażacka grochówka, przygotowana przez 
druhów z OSP Mienia, gorąca kawa i herbata od Pań z KGW Mienia, ognisko z kiełba-
skami oraz gry i zabawy sprawnościowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i współorganizatorom za wspaniały dzień i miłe 
sportowo-rodzinne wydarzenie

się kręciło...!

Nasze gminne malownicze Kiczki, wczesną 
wiosną były planem filmowym dla realizacji 
ujęć do serialu „Minuta Ciszy” w reż. Jacek Lu-
sińskiego, prod. Aurum Film. 
Na jednej z łąk w pobliżu wsi Kiczki Pierwsze, 
odegrane zostały sceny święta miasta i scena 
rekonstrukcji bitwy.
Serial, z plenerowymi scenami z Kiczek można 
zobaczyć na platformie CANAL+ on-line. Dla 
nas najciekawszym jest odcinek 5.

Gminne świętowanie Dnia Seniora

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi, którym należy się szacunek i uznanie. 
Osoby starsze z uwagi na bogate doświadczenie zawodowe oraz życiowe odgrywają 
ważną rolę w społeczeństwie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają 
i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu.
W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi rodzimy od-
powiednik Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego na świecie 1 paź-
dziernika.
Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto, 19 października br. w Cegło-
wie odbyły się gminne obchody Dnia Seniora. 
Organizatorem wydarzenia było cegłowskie Koło Emerytów i Rencistów. 
Seniorów tego dnia odwiedzili Burmistrz Cegłowa Marcin Uchman, Kierownik Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Korzeń, Dyrektor GBP Tadeusz Lempkowski, 
Sekretarz Gminy Justyna Cholewińska-Michalczyk oraz Skarbnik Gminy Małgorzata 
Walewska-Gałązka.
Przedstawiciele władz samorządowych wręczyli kwiaty oraz list gratulacyjny na ręce 
Przewodniczącej Koła  Pani Elżbiecie Wąsowskiej.
Jesteśmy dumni, że nasza Gmina ma wielu wspaniałych, aktywnych Seniorów, którzy 
mogą być przykładem dla młodszych pokoleń!

07AKTUALNOŚCI

Skrzypcowe Show
Kamila Malik & MalikBand

Artyści zaprezentowali klasyczne wykona-
nia utworów takich kompozytorów jak Sta-
nisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, czy Jan 
Sebastian Bach, przy czym do niektórych 
dodali pop rockowe brzmienie. Jesteśmy 
przekonani, że „Toccata i Fuga d-moll ” J. S. 
Bacha wywołały ciarki u niejednego słucha-
cza.
Nie zabrakło również takich utworów jak 
Walc Barbary z ekranizacji “Nocy i Dni”,
którym otwarto koncert, a także przykłady 
muzyki filmowej m.in. “Bandyta” Michała 
Lorenca, “1492 Krzysztof Kolumb” Vangeli-
sa, czy motyw muzyczny z filmu „W Pustyni 
i w Puszczy”. Na zakończenie mogliśmy usły-
szeć utwór „Hawa Nagila” („Radujmy się”). 

„Między Wschodem, a Zacho-
dem” w wykonaniu utalentowanej 
Kamili Malik z towarzystwem 
MalikBandu, to wydarzenie, któ-
re 17 października wypełniło 
Halę Widowiskową po brzegi!

Wielkim finałem koncertu był wy-
stęp artystki z Synami, młodymi 
utalentowanymi wirtuozami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za tak liczne przybycie, dziękujemy za obec-
ność Pani Senator Mari Koc oraz naszym 
przyjaciołom z sąsiednich Gmin: Wójtowi 
Gminy Jakubów Hannie Wocial i Burmi-
strzowi Gminy Kałuszyn Arkadiuszowi Czy-
żewskiemu.

Ukłony składamy organizatorom wyśmieni-
tego wydarzenia: Panu Posłowi Danielowi 
Milewskiemu, który objął koncert Honoro-
wym Patronatem oraz Tadeuszowi Lemp-
kowskiemu prezesowi Uniwersytetu Dru-
giego i Trzeciego Wieku w Cegłowie.

*Koncert zorganizowany pod honorowym 
Patronatem Posła Daniela Milewskiego. 
Współorganizatorzy: Uniwersytet II i III 
wieku w Cegłowie i Gmina Cegłów. Współ-
finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z pro-
gramu NCK EtnoPolska Edycja 2022.

fot. Marek Łodyga

W 25 października, 14 par małżeńskich 
z terenu naszej gminy zostało odznaczo-
nych Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie. Odznaczenia otrzymują mał-
żonkowie, którzy przeżyli wspólnie pięć-
dziesiąt lat. Z tej okazji Gmina Cegłów 
zorganizowała wyjątkową uroczystość, aby 
uczcić ten szczególny dzień. 
Uroczystego aktu wręczenia medali nada-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę dokonał burmistrz 
Cegłowa Marcin Uchman wraz z sekre-
tarz gminy Justyną Cholewińską – Michal-
czyk oraz dyrektorem Gminnej Biblioteki 
Publicznej „Kulturoteki” Tadeuszem Lemp-
kowskim.
Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, 
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Specjal-
nie dla uczestników uroczystości wystąpił 
zespół „Cegłowianie” z krótkim programem 
artystycznym. Po oficjalnej części uroczy-
stości odbył się poczęstunek, przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mieni. 
Był też toast z symboliczną lampką szampa-
na i tortem.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy 
serdeczne gratulacje za półwiecze wytrwa-
łego pożycia małżeńskiego i życzymy dużo 
zdrowia i szczęścia na każdy wspólny dzień!

Jubilaci: 
Julianna i Jan Braniccy
Aniela i Jan Górscy
Zofia i Mirosław Kowalik
Elżbieta i Wojciech Lankajtes
Kazimiera i Marian Laskus
Wiesława i Stanisław Lechiccy
Teresa i Ryszard Mućko
Grażyna i Leszek Piątkowscy
Elżbieta i Roman Roguscy
Ewa i Michał Rutkowscy
Teresa i Jan Sadowscy
Renata i Wojciech Targowscy
Barbara i Piotr Woźniak
Danuta i Kazimierz Wrzosek

Złote Gody

W Kiczkach
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W sobotę 29 października w Kulturotece 
w Cegłowie byliśmy świadkami powrotu do 
zamierzchłych czasów . Podczas „Dawnych 
Rytuałów” cegłowska społeczność mogła 
wczuć się w średniowieczny klimat pełen 
duchów, guseł i obrzędu Dziadów.

Aleksandra Bereda, z Zespołu Szkolnego
 w Cegłowie, przybliżyła nam rolę rytuałów 
w życiu duchowym w religii chrześcijańskiej, 
Jakub Szewczyk omówił i zaprezentował fil-
my grozy zainspirowane kulturą oraz religią 
żydowską, a Tomasz Rycharski, z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazo-
wieckim, nakreślił tło i okoliczności powsta-
nia „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Na zakończenie członkowie Uniwersytetu 
Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie od-
czytali „Dziady cz. II” z podziałem na role.
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Wykład zatytułowany „(Nie)zapo-
mniane kulty, zwyczaje, wierzenia” 
skupił uwagę na wielu aspektach 
duchowości, nie tylko słowiańskiej, 
ale również chrześcijańskiej oraz 
żydowskiej.

11 listopada Mieszkańcy naszej Gminy 
wspólnie uczcili Niepodległą!
Dzień rozpoczęliśmy od Mszy świętych 
w intencji ojczyzny, które odbyły się w obu 
cegłowskich kościołach, po których uroczy-
stości rocznicowe kontynuowane były przy 
Pomniku Niepodległości.

Akcent zarówno artystyczny jak i edukacyj-
ny wnieśli wspaniałym występem uczniowie 
z Zespołu Szkolnego w Cegłowie oraz Ze-
spół Ludowy Cegłowianie.

„Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
co to będzie co to będzie…”Regionaliów

AKTUALNOŚCI

W trakcie wydarzenia wszyscy uczestni-
cy mogli skosztować staropolskich potraw 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Mieni: kapustę z grochem i ka-
szą oraz pierniki.

29 DH „Burza” przygotowała masę atrakcji 
i zabaw dla dzieci z nagrodami. Druhowie 
z OSP Cegłów zajęli się zabezpieczeniem 
ogniska oraz prezentacją nowego wozu po-
żarniczego najmłodszym uczestnikom wy-
darzenia.

Wielkie podziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy pomogli w organizacji 
„Dawnych Rytuałów” w Cegłowie! Mamy 
nadzieję, że w podobnym formacie zobaczy-
my się w przyszłym roku!

Jakub Szewczyk

„Rodacy Bohaterom”
- Gala podsumowująca

27 października w Zespole Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim, odbyła się gala 
podsumowująca akcję „Rodacy Bohaterom”, 
przeprowadzoną w latach 2021 – 2022 
przez Stowarzyszenie Odra – Niemen.  
Na galę zaproszone zostały instytucje, firmy, 
organizacje oraz 110 placówek oświato-
wych z województwa mazowieckiego zaan-
gażowanych w zbiórki w ramach akcji. 
Podczas uroczystości wręczono podzięko-
wania dla burmistrza Marcina Uchmana oraz 
podmiotów biorących udział w zbiórkach 
darów. 
„Rodacy bohaterom” to program stworzony 
w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-
-Niemien. Akcja polega na wsparciu Wete-
ranów walk o niepodległość oraz polskich 
rodzin mieszkających na Kresach Wschod-
nich. Obecnie „Rodacy Bohaterom” to obok 
zbiórki darów, także szeroki obszar edukacji 
historycznej, dbanie o polskie kwatery na 
Kresach, współpraca ze środowiskiem Kom-
batantów w Polsce i poza jej granicami. To 
także wsparcie dla ofiar rosyjskiej napaści od 
lutego 2022 r.

Gminne obchody
Święta Niepodległości

Muzyczna niedziela w Cegłowie
Elastic Golf akustycznie

fot. Jarek Wójcicki

Katarzyna Wiwer & The Time Quartet  
20 listopada w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody
w Cegłowie odbyło się podwójne muzyczne wydarzenie. Pomimo mroźnej po-
gody, która nadeszłą pod koniec miesiąca rozgrzał nas koncert zespołu Elastic 
Golf Band z rockowym akustycznym brzmieniem w towarzystwie jazzowego 
trębacza.
Następnie Katarzyna Wiwer i kwartet smyczkowy The Time Quartet przenie-
śli nas w okolice Tatr Wysokich swoją wspaniałą aranżacją pieśni zakopiańsie-
go kompozytora Wacława Geigera w koncercie zatytuowanym „Ozgroj mi się 
ziemio!”. Aranżacje przygotowała Małgorzata Maśluszczak. Wszystkie pieśni 
wykonywane był w gwarze podhalańskiej.

fot. Agata Kotuszewska

fot. Jarek Wójcicki

Odbył się również X jubileuszowy Cegłowski Bieg Niepodległości, który o godzinie 12.30 
wystartował z terenu DPS Jedlina.
Wieczorem mieszkańcy mogli wziąć udział w biesiadzie patriotycznej w Centrum Zrówno-
ważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie. Frekwencja dopisała i stoły zapełniły 
się od biesiadników, którzy wspólnie razem śpiewali pieśni patriotyczne z okresu odzyska-
nia niepodległości, jak również dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabrakło również 
wspólnych tańców oraz rozmów dotyczących historii Cegłowa.
Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie!
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1 września 2022 r. na Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Cegłowie, podczas inauguracji 
roku szkolnego 2022/2023, odbyła się uro-
czystość wręczenia Stypendium Burmistrza 
Cegłowa.

O stypendium za bardzo dobre wyniki w na-
uce mogą się ubiegać uczniowie klas V-VIII 
szkoły podstawowej, którzy uzyskali średnią 
ocen nie mniejszą niż 5,20 (bez oceny po-
niżej dobrej), w tym co najmniej jedną oce-
nę celującą z przedmiotów wymienionych 
w Uchwale Rady Gminy Cegłów i wzorową 
ocenę z zachowania.
Burmistrz Cegłowa Pan Marcin Uchman, 
wspólnie z Wiceprzewodniczacym Rady 
Miejskiej Mirosławem Walasem, Panią Dy-
rektor Emilią Kowalczyk-Rumak oraz Panią 
Kingą Pudłowską Inspektorem ds. Oświa-
ty, wręczyli dyplomy dla 25 najlepszych 
uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie, 
którym przyznano Stypendium Burmistrza 
Cegłowa w formie świadczenia pieniężnego 
wypłacanego co miesiąc, na okres wrze-
sień-styczeń, tj. na I półrocze roku szkolne-
go 2022/2023. Jego wysokość waha się od 
100  zł do 220 zł w zależności od średniej 
ocen oraz zachowania.

EDUKACJA

Wyróżnienie to ma charakter mo-
tywacyjny i jest formą wyrażenia 
uznania dla uczniów odznaczają-
cych się wybitnymi osiągnięciami 
edukacyjnymi.

W gronie stypendystów znaleźli 
się:
Zuzanna Niedek 5a  5,33
Gabriela Wiącek 5a  5,50
Wojciech Antosiewicz 5b  5,42
Wiktoria Dźbik 5b  5,42
Roksana Gruba 5b 5,42
Maria Krasuska 5b  5,75
Oliwier Mieszczanek 5b  5,33
Marta Najmrodzka 5b  5,58
Aleksandra Żelazowska  5b  5,83
Antonina Szczęśniak 5c 5,42
Oliwia Gałązka 6a  5,31
Lena Kołowska 6a  5,62
Dominika Pytel  6a  5,38
Jan Kaska 6b  5,62
Aleksandra Najmrodzka 6b  5,77

EDUKACJA

Stypendium Burmistrza Cegłowa

Monika Szulakowska 6b  5,31
Barbara Wojda  6b  5,69
Igor Czyż 7a  5,23
Nikola Kaczyńska 7a  5,46
Patrycja Woźniak 8a  5,29
Hanna Antosiewicz 8c  5,43
Maciej Nurzyński 8c  5,50
Karolina Pytel 8c  5,29
Aleksandra Sadoch 8c  5,36
Natalia Uchman 8c  5,64

Serdecznie gratulujemy wszystkim na-
grodzonym uczniom i życzymy dalszych 
sukcesów na kolejnych etapach edukacji!

Hala Widowiskowo-Sportowa w Cegłowie
im. Stanisława Wójcika

Oficjalna uroczystość nadania imienia cegłowskiej hali sportowej, któ-
ra odbyła się 16 września była zupełnie niezwykła i dostarczyła wielu 
wzruszeń wszystkim zebranym.

Stanisław Wójcik, przez wszystkich z sympatią i szacun-
kiem wspominany i zapamiętany – Pan Staś. Wyjątkowy 
człowiek, niezwykle zasłużony trener, animator, wycho-
wawca i nauczyciel. Od początku swojej pracy pedago-
gicznej był szczególnie zaangażowany w rozwój kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gmi-
ny Cegłów.

Nierozerwalnie związany ze stworzonym 
przez siebie Uczniowskim Klubem Sporto-
wym Jutrzenka Junior Cegłów, w której peł-
nił również funkcje trenera przez okres ok. 
8 lat, był on również trenerem piłki nożnej 
drużyny juniorów Jutrzenki Cegłów wy-
stępujących w Lidze Okręgowej Juniorów 
Młodszych, a także zastępcą prezesa Ju-
trzenki Cegłów, sekretarzem UKS Jutrzenki 
Junior Cegłów oraz członkiem powiatowe-
go zarządu Szkolnego Związku Sportowego, 
dodatkowo pełnił on funkcję pierwszego 
kierownika Hali Widowiskowo-Sportowej.
Pogodny, spokojny, skromny, a przy tym rze-
czowy i fachowy w swojej dziedzinie. Do sa-
mego końca był oddanym młodzieży, spra-
wiedliwym trenerem, który z ogromną pasją 
robił to, co kochał i doskonale potrafił tym 
zarażać innych.

Nigdy nie wątpił, a dodawał skrzydeł oraz 
prowadził do sukcesów, zaś po porażkach 
motywował do dalszej walki.
Jesteśmy dumni z Patrona, którego imię 
nosi cegłowska Hala Sportowa. Orga-
nizatorami wydarzenia był Urząd Gminy, 
kierownik hali sportowej i Zespół Szkolny 
w Cegłowie, ale sama inicjatywa była wolą
i deklaracją mieszkańców, wyrażoną w doku-
mencie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Kultury Rady Miejskiej w Cegłowie. Na uro-
czystość przybyli m.in. członkowie rodziny
i przyjaciele Pana Stasia Wójcika, przedsta-
wiciele wszystkich instytucji gminnych, rad-
ni, sołtysi, księża. Swoją liczną reprezentację 
miało również lokalne środowisko sporto-
we – działaczy KS Jutrzenka Junior Cegłów
i UKS Nowa Jutrzenka Cegłów. Gośćmi 
wydarzenia było także prezes Warszaw-

sko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej, 
Grzegorz Gutkowski oraz członek zarządu, 
Dawid Langowski; przedstawiciele Uczniow-
skich Klubów Sportowych z Warszawy, Łu-
kowa, Małkini, Winnicy a także Klubu Piłki 
Ręcznej z Radzymina. Obecnością uhono-
rowało trenera wiele zawodniczek. Uro-
czystość w oprawę artystyczną przystroiły 
tancerki z formacji Indigo Dance Art oraz 
uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej

„Dzień Nauczyciela” to szczególne święto 
wszystkich odpowiedzialnych za kształ-
towanie i tworzenie polskiej oświaty. 
Z tej okazji, 17 października, w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Stanisława Wójcika
w Cegłowie odbył się Gminny Dzień Edu-
kacji Narodowej - organizowany przez 
Burmistrza Cegłowa Marcina Uchmana.

Całość uroczystości otworzył występ wokal-
no-kabaretowy aktora Mirosława Kowalczy-
ka, który rozbawił zgromadzonych gości. 
Po części artystycznej, Burmistrz Cegło-
wa podziękował wszystkim dyrektorom, 
nauczycielom, pedagogom i pracownikom 

Tradycyjnie, w gminnych uroczysto-
ściach udział wzięli dyrektorzy, na-
uczyciele oraz pracownicy placówek 
oświatowych działających na terenie 
naszej gminy oraz prezesi stowarzy-
szeń prowadzących jednostki nie-
publiczne, a także emeryci niegdyś 
zawodowo związani z lokalną sferą 
edukacji.
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Ślubowanie to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w życiu każdego dziecka. Tegorocz-
ne uroczystości włączenia nowych uczniów 
do społeczności Zespołu Szkolnego w Ce-
głowie odbyły się 20 października w Hali 
Widowiskowo-Sportowej. 

Na kluczowy moment - pasowa-
nia na ucznia, niecierpliwie ocze-
kiwało 50-ciu pierwszoklasistów 
z dwóch klas pierwszych.

Przed częścią oficjalną pierwszaki zachwy-
ciły zgromadzonych swoim pierwszym 
szkolnym występem artystycznym, podczas 
którego nie tylko pochwalili się swoimi ta-
lentami wokalno-recytatorskimi, ale rów-
nież wykazali się wiedzą, jaką już udało im 
się zdobyć w szkole.
Po części artystycznej, pierwszoklasiści zło-
żyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły, 
w której, między innymi, zobowiązali się do 
sumiennego wywiązywania się z obowiąz-
ków uczniowskich oraz przynoszenia szkole 
dumy. 
Pani Dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak
w towarzystwie Burmistrza Cegłowa Marci-
na Uchmana, dokonała symbolicznego aktu 

- Czy jesteś osobą, która ma sprecyzowane 
cele w odniesieniu do szkoły i pracy? Czy 
tak jak pewnie większość Twoich kolegów 
i koleżanek wahasz się, w jakim kierunku 
się kształcić?

- Cieszę się z podjętych decyzji, chociaż po-
czątkowo bałam się, że mogą być one złe. 
W tamtym roku czekało mnie zdanie eg-
zaminów i wybór szkoły średniej. To było 
bardzo ważne, ale i stresujące nie tylko dla 
mnie, lecz i dla wszystkich,  którzy do tej 
pory nie myśleli o tym, jaką pracę chcieli-
by mieć w przyszłości. Na szczęście ja to 
łagodnie przeszłam. Egzaminy zdałam bar-
dzo dobrze  i dostałam się do Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 
Mimo, że nie byłam pewna, co chciałabym 
robić w przyszłości, zdecydowałam się na 
nowo powstały kierunek matematyczno-
-ekonomiczny z rozszerzoną matematyką, 
wiedzą o społeczeństwie i językiem an-
gielskim. Jestem z tego bardzo zadowolo-
na, gdyż zależało mi na nauce matematyki 
i na WOS-ie, który jest przedmiotem hu-
manistycznym, ważna była dla mnie nauka 
wybranego języka obcego. Ten kierunek 
w zupełności spełnia moje oczekiwania 
i czas spędzony w nowej szkole mija mi 
bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że wie-
dza, którą zdobyłam w szkole w Cegłowie 
zdecydowanie ułatwia mi radzenie sobie z 
dużo trudniejszym materiałem szkoły śred-
niej. Jestem nauczycielom wdzięczna także 
za to, że wierzyli w moje umiejętności i da-
wali mi możliwość sprawdzenia się w kon-
kursach: polonistycznych, matematycznych 
i językowych.
      
- Czy nauka w szkole średniej bardzo różni 
się od tej w szkole podstawowej?

- Na pewno uczniowie, których czeka pro-
ces zmiany szkoły podstawowej na średnią 

Pasowanie na 
ucznia

obsługi placówek oświatowych za ich 
trud i zaangażowanie, które wkładają w 
codzienną pracę na rzecz najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. Do życzeń 
i gratulacji przyłączył się również Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Cegło-
wie Pan Mirosław Walas.

Szczególnym wyróżnieniem dla pracow-
ników oświaty, a jednocześnie dowodem 
uznania dla ich pracy i osiągnięć dydaktycz-
no–wychowawczych, jest przyznawana co-
rocznie Nagroda Burmistrza Cegłowa.

W tym roku nagrodzono:
Panią Emilię Kowalczyk-Rumak – Dyrektor 
Zespołu Szkolnego w Cegłowie;

Panią Jadwigę Czerwińską – Nauczyciela 
języka polskiego w Zespole Szkolnym w Ce-
głowie;

Panią Grażynę Markowską – Nauczyciela 
pedagoga w Zespole Szkolnym w Cegłowie.

pasowania każdego z uczniów, witając ich 
oficjalnie w szeregach wspólnoty szkolnej. 
Nie obyło się również bez życzeń i pamiąt-
kowych upominków, a także słodkiej nie-
spodzianki przygotowanej przez rodziców.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, 
aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako 
wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna 
chwila. Rodzicom zaś gratulujemy tak zdol-
nych pociech i życzymy wielu powodów do 
uśmiechu!

SZKOŁA

bo nikt tego za nas nie zrobi
Trzeba wierzyć we własne siły,

Rozmowa z  uczennicą Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
absolwentką Zespołu Szkolnego w Cegło-
wie,  Michaliną Gąsior , która na ubiegło-
rocznym egzaminie ósmoklasisty uzyskała 
najlepszy wynik w szkole, 100% punktów 
z matematyki i j. angielskiego oraz 91% 
punktów z języka polskiego.

„

„

muszą być przygotowani na dużo większe 
wymagania i dużo więcej nauki niż w szko-
le podstawowej. Ale przecież nie powinno 
nas to zniechęcać,  a przeciwnie powinno 
nas to jeszcze bardziej motywować. To jest  
w jakimś stopniu nowe wyzwanie, któremu 
należy sprostać. Potrzeba silnej motywacji, 
pozytywnej energii i dobrze opracowanego 
,,harmonogramu’ na naukę. Wierzę, że to 
pomoże odnieść jakiś osobisty sukces. Ja 
jestem optymistką, dla mnie nie ma rzeczy 
niemożliwych. W szkole średniej zaskocze-
niem dla niektórych mogą być niezapowie-
dziane kartkówki, inne niż w szkole podsta-
wowej progi ocen czy czasami organizacja 
lekcji.  Wszystko oczywiście zależy też od 
tego, na jakich nauczycieli trafimy - czy tych 
bardziej czy mniej wymagających. Osobiście 
nie czuję dużej różnicy z tym, do czego by-
łam przyzwyczajona.

- A czy masz plany związane z przyszłą pra-
cą zawodową? Czy wiesz, że osoby z Two-
jego pokolenia będą musiały kilkakrotnie 
się przekwalifikowywać? Takie są progno-
zy analityków rynku pracy.

- Mój plan na przyszłość to ukończenie stu-
diów prawniczych i rozwijanie się w tym 
kierunku, ale gdybym miała zmieniać  pracę 
i  zdecydowałabym się na zmianę kierunku, 

to widzę się  jako psychologa. Może zdecy-
dowałabym się też na stosunki międzyna-
rodowe? Chciałabym, żeby moja praca była 
w jakimś stopniu powiązana z pomaganiem 
ludziom, nieważne czy z ich problemami 
prawniczymi czy może problemami związa-
nymi z ich psychiką. 
      
- Czy wiesz, kto cię tak ukształtował, że 
nie myślisz tylko o sobie, ale o innych?

- Ciężko mi stwierdzić, co sprawiło, że po-
stanowiłam wiązać swoją przyszłość z po-
mocą innym ludziom w ich różnorodnych 
problemach, ale wiem, że zdecydowanie 
przyczyniła się do tego obserwacja świata,  
który nie jest idealny i wielu ludzi potrzebu-
je pomocy.  Ja chcę  im ją w jakimś stopniu 
dawać, chcę dołożyć jakąś cegiełkę do zwal-
czania trosk ludzi w Polsce i może nie tylko 
tu. Tak to czuję.
      
 - Pamiętam, że w szkole podstawowej 
angażowałaś się w prace społeczne?

- W Cegłowie szczególnie dzięki mojej wy-
chowawczyni p. Zofii Wójcik brałam wie-
lokrotnie udział w akcjach  na rzecz szkoły 
i innych uczniów. Działałam też w wolonta-
riacie, szczególnie przy organizacji akcji „Po-
móż dzieciom przetrwać zimę”.

Pomimo olbrzymich wymagań i trudności, 
z którymi codziennie mierzą się pracowni-
cy publicznych i niepublicznych placówek 
oświatowych, pragniemy wszystkim z Pań-
stwa życzyć dużo satysfakcji, myśli które 
dają się urzeczywistnić, ciekawych, pięk-
nych i szlachetnych pomysłów oraz wiele 

cierpliwości i wytrwałości. Niech każdy ko-
lejny dzień, niesie ze sobą poczucie spełnie-
nia i radości, tak aby ten ogromny wysiłek, 
który wkładają Państwo w kształtowanie 
dzieci i młodzieży, zaowocował uznaniem 
i wdzięcznością wszystkich wychowanków 
oraz ich rodziców.
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Teraz jeszcze  nie angażuję się w życie 
społeczne ze względu na to, że jestem
w nowej szkole zaledwie od  trzech mie-
sięcy. Działam jedynie w samorządzie 
mojej klasy, ale kto wie, może kiedyś 
spróbuję swoich sił w samorządzie szko-
ły. Na pewno wezmę udział jako wolon-
tariuszka w akcjach charytatywnych, jeśli 
tylko jakieś będą organizowane.

- Z dużym szacunkiem mówisz o swojej 
starej szkole?

- Zdecydowanie kluczową rolę w tym co 
osiągnęłam, odegrała szkoła i nauczy-
ciele, jakich spotkałam na mojej drodze, 
czy to w szkole w Cegłowie czy w moich 
najmłodszych latach w szkole w Mlęci-
nie. To wszystko sprawiło, że mogłam się 
rozwijać i zdobywać najwyższe wyniki.
W dużym stopniu jest to też zdecydowa-
nie zasługa mojej rodziny, która od naj-
młodszych lat była dla mnie wsparciem 
i  nie nakładała na mnie niepotrzebnej 
presji. To wszystko pokazało mi, że uczę 
się nie z przymusu ale dla siebie, dla roz-
winięcia swojej wiedzy i umiejętności. 

- A propos umiejętności. Twoje wyni-
ki w nauce i świetnie zdany egzamin 
świadczą o tym,   że zostałaś dobrze wy-
posażona  w wiedzę, ale w dzisiejszym 
świecie  ważne jest posiadanie też tzw. 
umiejętności miękkich, takich jak np. 
radzenie sobie ze stresem, zarządzanie 
swoim czasem, zdolność perswazji czy 
umiejętność pracy w zespole. Czy szkoła 
wyposażyła Cię także w takie umiejęt-
ności?

 - Uważam, że dobra szkoła powinna 
uczyć dzieci i młodzież oprócz wiedzy
z różnych przedmiotów również życia
w społeczeństwie, przystosowywania się 
do niego, nabywania tych tzw. umiejęt-
ności ,,miękkich’’. Na moje szczęście tra-
fiłam do szkół, które mi w tym pomogły 
i przygotowały mnie właściwie. Problem 
nastąpił, gdy zmuszeni byliśmy do przej-
ścia na naukę zdalną, co utrudniło nam 
niezwykle ważne kontakty międzyludz-
kie, które w szkole były przez nas niedo-
ceniane. Sadzę, że nauka zdalna była wła-
śnie sprawdzianem naszych umiejętności 
„miękkich” . Mnie łatwiej jest funkcjono-
wać w warunkach nauki stacjonarnej.

- Na co dobra uczennica ma czas po lek-
cjach?

- Ważne jest to, aby mieć dobry i dopa-
sowany do siebie sposób na naukę i dużo 
wynosić z samych lekcji.  Nauka w domu 

zajmuje mi 2-3 godziny. Staram się, aby 
nie uniemożliwiała mi rozwoju moich 
pasji, takich jak np. taniec. Znajduję też 
czas na czytanie książek i spotykanie się 
z przyjaciółmi, którzy są dla mnie bardzo 
ważni.

- Twoje marzenia i plany?

- Można powiedzieć, że staram się żyć 
chwilą i cieszyć życiem. Dziś moimi jedy-
nymi marzeniami są dalszy rozwój  i po-
radzenie sobie z wszystkimi trudnościami 
jakie czekają każdego dnia. W przyszłości 
chciałabym dużo podróżować oraz po-

znawać ludzi i kultury innych krajów. 

- Czy masz jakieś przesłanie dla swoich 
rówieśników?

- Uważam, że najważniejsze jest pozy-
tywne nastawienie do nauki i motywacja 
oraz wiara we własne siły i możliwości, 
bo jeśli sami w siebie nie wierzymy, któż 
to zrobi za nas?

- To świetna puenta na zakończenie. 
Miło było z Tobą rozmawiać.

- Mnie również. Dziękuję

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Cegłowie we Francji

W dniach 24 - 28.10.2022 r. 51 uczniów ze SP w Cegłowie wyjechało na wycieczkę do Fran-
cji zorganizowaną przez panią Wiolettę Trzeciak, nauczycielkę jęz. francuskiego.
Podczas wyjazdu dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć na własne oczy znane na całym 
świecie zabytki i dzieła sztuki, ale również doświadczyć całkowitego zanurzenia się w języku 
francuskim.
Już pierwszego dnia przełamywały bariery językowe i samodzielnie zamawiały pizzę na wie-
ży Eiffla, co budziło nieukrywaną sympatię i ogromny podziw obsługujących pań.
         

Oto jak minęły kolejne dni we Francji:
Dzień 1
    • Dzieci zdobyły pierwszy i drugi poziom - La Tour Eiffel
    • Następnie wybrały się rejsem po Sekwanie
    • Na koniec dnia Sacre Coeur
Dzień 2
    • Ogrody Luksemburskie oraz Panteon a także muzeum Louvre, gdzie złożyli wizytę Mona 
Lizie.
    • Nie zapomnieli też o łuku L’arc de Triomphe, gdzie szukali nazwisk polsko brzmiących 
oraz polskich miejscowości.
    • Sprawdzili także, czy prace przy odbudowie Notre Dame posuwają się do przodu.
Dzień 3
    • Ostatnia atrakcja to całodzienny pobyt w parku rozrywki Disneyland.

OSP w Mieni
w działaniu

Ochotnicza Straż Pożarna w Mieni zre-
alizowała zadanie p.n. „Zakup sprzętu 
i wyposażenia służącego do prowa-
dzenia akcji  ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń na potrzeby OSP 
w Mieni” w ramach programu prioryte-
towego „Ogólnopolski program finan-
sowania służb ratowniczych. Część 2) 
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wypo-
sażenia jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”  
Z dotacji Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, zakupione zostały 4 kom-
plety wyposażenia ochrony indywidu-
alnej strażaka. Całkowity koszt zadania 
to 24 343zł, poziom dofinansowania z 
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW to 20 000zł, 
pozostałe 4 343zł zostały pokryte ze 
środków własnych OSP Mienia. 

Zakupiony sprzęt podniesie go-
towość operacyjną naszej jed-
nostki oraz wpłynie pozytywnie 
na bezpieczeństwo oraz komfort druhów 
podczas prowadzonych akcji ratowni-
czych.

Do naszych strażaczek trafiły nowoczesne środki ochrony indywidualnej. Będą teraz bez-
piecznie nieść pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez naszą 
jednostkę. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorga-
nizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W ramach działania pn. „Druhny wzmocnione w działaniu” zakupione zostały komplety 
wyposażenia ochrony osobistej. W skład każdego zestawu wchodzi hełm, mundur bo-
jowy, specjalistyczne rękawice oraz buty. Zakupiony został również detektor prądu prze-
miennego, który będzie służył do zminimalizowania ryzyka porażania prądem w przypad-
ku pożarów obiektów z instalacją elektryczną oraz awarii linii wysokiego napięcia. Dzięki 
doposażeniu w nowy sprzęt zwiększyła się operacyjność naszej jednostki, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Cegłów oraz powiatu Mińskiego, a kobiety 
będą chętniej wstępować w szeregi ochotniczych straży pożarnych i czynnie brać udział
w działaniach ratowniczych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji po-
zarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu
w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, eduka-
cja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdro-
wie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz 
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Nowe wyposażenie
dla OSP Mienia
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Modernizacja zapleczna 
sportowego

BIULETYN GMINNY

Miło na poinformować, że rozpoczęła się 
realizacja zadania pn. „Modernizacja za-
plecza sportowego przy kompleksie boisk
w Cegłowie”. Wartość inwestycji wynosi 
424 350,00 zł, z czego 270 000,00 zł sta-
nowi dotacja z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Modernizacja zaplecza polegać będzie na 
rozbiórce starych drewnianych szatni będą-
cych w złym stanie technicznym. Następnie 
zalany zostanie chudziak betonowy, na któ-
rym usytuowane zostanie nowe zaplecze 
sportowe z płyt warstwowych. Planowany 
obiekt obejmował będzie dwie szatnie dla 
zawodników, sale szkoleniową dla trene-
rów i zawodników oraz pomieszczenia biu-
rowo-magazynowe.

Zakończono realizację trzech zadań dofinansowanych ze środków budżetu samorzą-
du województwa mazowieckiego w ramach dotacji dla sołectw (MIAS). 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wiciejowska
2.  Budowa punktu sanitarnego na placu zabaw i rekreacji w Rudniku
3.  Eko przystań dla turystów i mieszkańców wsi Woźbin

Każde z sołectw otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Dodatkowo inwestycja w miejscowości Woźbin została wyróżniona w kategorii
„Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie”, dzięki czemu sołectwo otrzymało od Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego nagrodę w wysokości 1 200,00 zł. 

Dotacje dla sołectw MIAS

Uroczyste wręczenie 
promes

14.11 odbyło się uroczyste wręczenie promes Młodzieżowym Drużynom Pożarni-
czym z terenu powiatu mińskiego - w tym z naszej Gminy:
▪OSP Cegłów,
▪OSP Posiadały,
▪OSP Skupie.
Promesy zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wypo-
sażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie 
szkolenia członków drużyn MDP.
Wręczenia Promes dokonali: Pani Maria Koc – Senator RP, Pan Daniel Milewski – 
Poseł na Sejm RP oraz st. bryg. Tomasz Cybul Zastępca Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP.
Dodatkowo w minionym tygodniu zostały przyznane dotacje na zakup sprzętu i wy-
posażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagro-
żeń ze środków WFOŚiGW w Warszawie dla jednostek:
▪OSP Podciernie - 18 200 zł
▪OSP Mienia - 20 000 zł

Gratulujemy wszystkim OSP!
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Ranking Samorządów
Spośród 1523 klasyfikowanych gmin wiej-
skich - Gmina Cegłów na 102 miejscu
w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 
za rok 2022!
Od 18 lat redakcja „Rzeczpospolitej” oce-
nia dokonania lokalnych władz w Polsce, 
pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, 
które najlepiej dbają o swój zrównoważony 
rozwój.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodo-
logią, ranking weryfikuje skuteczność dzia-
łań władz samorządowych w kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju wspólnoty lo-
kalnej, ujmowanego w strategicznych kate-
goriach: trwałości ekonomicznej, trwałości 
środowiskowej, trwałości społecznej oraz 
w zakresie jakości zarządzania.
W tym roku, ostani raz nasza gmina jest 
brana pod uwagę w rankingu gmin wiej-
skich. Od przyszłego roku będziemy kla-
syfikowani już w rankingu gmin miejsko-
-wiejskich.
Dołożymy wszelkich starań by w 2023 roku 
pozycja naszej Gminy była jeszcze lepsza! 
Będziemy na to pracować.

Nowy
ośrodek zdrowia

Rozpoczęły się prace związane z realiza-
cją zadania pn. ,,Budowa ośrodka zdro-
wia wraz z rewitalizacją przyległej prze-
strzeni społecznej”. Wartość zadania to 
8 877 997,11 zł, z czego kwota dotacji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych wynosi
7 516 112,35 zł.

Inwestycja zakłada powstanie wielopro-
filowego Gminnego Centrum Zdrowia. 
W nowej placówce powstanie strefa dia-
gnostyczno-lecznicza w chorobach prze-
wlekłych obejmująca: dział rehabilitacji 
z fizykoterapią, kinezyterapią i masażem, 
dział profilaktyki i diagnostyki medycznej 
oraz infrastruktura. Realizacja zadania za-
pewni równy dostęp do wczesnej diagno-
styki i przyśpieszy podejmowanie leczenia 
przez mieszkańców Gminy Cegłów.

Przebudowa drogi
w Hucie Kuflewskiej

Burmistrz Cegłowa informuje, że zakończo-
no realizację zadania pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej w miejscowości Huta Kuflew-
ska, gmina Cegłów”. Wartość inwestycji 
wynosi 488 732,32 zł, z czego dotacja ze 
środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy i moderniza-
cji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
wyniosła 184.000,00 zł. 

W ramach zadania wykonano 744 mb na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych, obustronne pobocza 
oraz organizację ruchu. 

Usuwanie azbestu

Burmistrz Cegłowa informuje o zakończeniu zadania pn. ,,Usu-
wanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny Cegłów – 2022”. Powyższe zadanie polegało na odbiorze 
składowanych przez mieszkańców wyrobów zawierających 
azbest, ich transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia.

W 2022 roku z terenu Gminy Cegłów w ramach zadania do 
utylizacji na składowisko odpadów przekazano 92,00 Mg.
Całkowity koszt zadania wyniósł 34 516,80 zł, z czego kwo-
ta 33 763,20 zł stanowi dotację ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.
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Zawiadomienia z Ksiąg Wieczystych

W ostatnim okresie do wielu właścicie-
li nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Cegłów Wydział Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazo-
wieckim przesyłał zawiadomienia o doko-
naniu wpisu w dziale I Księgi Wieczystej.
Przesyłane zawiadomienia dotyczą wnio-
sków złożonych przez Starostę Mińskiego 
celem sprostowania oznaczenia nierucho-
mości w dziale I Księgi Wieczystej. Potrzeba 
sprostowania oznaczenia w Księdze Wie-
czystej wynika ze zmiany nr TERYT w iden-
tyfikatorze działki w związku ze zmianą sta-
tusu miejscowości Cegłów od 1.01.2022 na 
miasto. Do 31.12.2021r cały obszar Gminy 
Cegłów posiadał jednakowy nr TERYT Gmi-
ny w postaci 141204_2, gdzie 2 oznacza 
gmina wiejska. Wszystkie działki na terenie 
obrębu 0001-Cegłów po 1.01.2022r otrzy-
mały TERYT w postaci 141204_4, gdzie 4 
oznacza miasto w gminie miejsko-wiejskie. 
Pozostałe działki otrzymały TERYT w po-
staci 141204_5, gdzie 5 oznacza obszar 
wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. W wielu 
przypadkach następuje również korekta pól 
związanych z pozostałymi informacjami ta-
kimi jak: 

Położenie (województwo, powiat, gmina, 
miejscowość) zmiana z siedleckiego na ma-
zowieckie, dopisanie mińskiego, 
Sposób korzystania zostaje uzupełniony 
zgodnie z zapisami Ewidencji Gruntów i Bu-
dynków prowadzonej przez Starostę Miń-
skiego.

Obszary szare w przesłanych zawiado-
mieniach zostają wykreślone (zamienione) 
na teksty zapisane wytłuszczoną czcion-
ką. Zmiany te są dokonywane na wniosek
Starosty Mińskiego prowadzącego Ewi-
dencję Gruntów i Budynków na podstawie 
informacji o księdze wieczystej ujawnionej
w jego Rejestrze EGiB. 

Zapraszamy do weryfikacji zapisów w Pań-
stwa KW poprzez www.ekw.ms.gov.pl.

Dział I KW powinien zawierać już ujawnio-
ny identyfikator działki lub posiadać wpis 
o złożonym wniosku o sprostowanie ozna-
czenia w DZIALE I. (DZ. KW. / SI1M / 5190 
/ 22 / 1 - 2022-02-14, 12:03:23 - SPRO-
STOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU 
NIERUCHOMOŚCI). 

W przypadkach kiedy posiadają Państwo 
wiedzę na temat numeru księgi wieczystej 
a Starosta Miński prowadzący EGiB nie 
ma tej informacji ujawnionej i złożonego 

wniosku o sprostowanie oznaczenia nieru-
chomości w KW zapraszamy do kontaktu z 
Ewidencją Gruntów i Budynków prowadzo-
ną przez Starostę Mińskiego ul. Kościuszki 
3 w Mińsku Mazowieckim. Starosta wnioski 
o sprostowanie w KW składa bez udziału 
finansowego właścicieli nieruchomości 
dlatego warto przypilnować prawidłowego 
ujawnienia oznaczenia nieruchomości.
Głównym celem Ksiąg Wieczystych (KW) 
jest rejestrowanie praw podmiotów reje-
stru (osób) po przedmiotów rejestru (nie-
ruchomości). Natomiast istotą prowadzenia 
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) jest 
gromadzenie danych o położeniu prze-
strzennym obiektów, geometrii oraz infor-
macji opisowych. Pewien zakres informa-
cji powtarza się w obu rejestrach. Można 
powiedzieć że EGiB oraz KW uzupełniają 
się wzajemnie. Domniemanie wiarygod-
ności Ksiąg Wieczystych obejmuje jedynie 
wpisanie do KW prawa i roszczenia  uwi-
docznionych w DZIAŁ I-SP SPIS PRAW 
ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ, własność 
DZIĄŁ – II WŁĄSNOŚĆ, prawo nierucho-
mości DZIAŁ III -  PRAWA, ROSZCZENIA 
I OGRANICZENIA, obciążenia DZIAŁ IV – 
HIPOTEKA. Nie ma ono natomiast zasto-
sowania do informacji dotyczących stanu 
faktycznego, zawartych w DZIAŁ I – O – 
OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI takich 
jak położenie nieruchomości jej obszar, czy 
sposób z niej korzystania. To dane zawar-
te z ewidencji gruntów i budynków stano-
wią podstawę oznaczenia nieruchomości
w księgach wieczystych na podstawie art. 
21 ust. 1 ustawy z dnia 17 majha 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) i art. 
26 ust. 2 u stawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1728 z późn. zm.). 

Informacja o zakupie
preferencyjnym

paliwa stałego

W związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez go-
spodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2236), Gmina Cegłów infor-
muje, że przystąpiła do zakupu tego paliwa 
stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych, znajdujących się na terenie 
Gminy. Podpisana została umowa z PGE 

Przygotowania do 80. rocznicy
pacyfikacji Cegłowa

W związku z przypadającą w 2023 roku 80. rocznicą pacyfikacji Ce-
głowa (28 czerwca 1943 r.) i planowanymi obchodami  upamiętnia-
jącymi ofiary tamtych wydarzeń, zwracamy się z prośbą o kontakt
z biblioteką wszystkich, którzy mogliby podzielić się swoją wie-
dzą, wspomnieniami, dokumentami, zdjęciami  na temat tamtej 
masakry, bądź mają kontakt z rodzinami osób zamordowanych.
Za wszelką pomoc w zebraniu potrzebnych nam materiałów z góry 
dziękujemy.

Umarłych wieczność dotąd trwa, do-
kąd pamięcią im się płaci.

„
„

~ Wisława Szymborska

Z wielkim żalem informujemy, że odeszła od nas Pani Joanna Rudz-
ka - nauczyciel szkoły w Cegłowie od 1951r.  Początkowo pracowa-
ła jako przewodnik drużyn harcerskich, później uczyła historii, a po 
ukończeniu studiów języka polskiego. Całe życie zawodowe związa-
ła ze szkołą w Cegłowie. 

Przez wiele lat sprawowała funkcję wicedyrektora szkoły, a przez 
rok pełniła obowiązki dyrektora. Pracę nauczyciela traktowała jako 
szczególną, swoim uczniom starała się wpajać najwyższe wartości.  
Pani Joanna była człowiekiem ogromnej dobroci, o wielkim sercu 
dla ludzi. 

Nigdy nie szczędziła sympatii swoim uczniom, nigdy nikomu nie od-
mówiła pomocy, nigdy nie zabrakło Jej czasu dla drugiej osoby.

Paliwa Sp. z o.o., dostawcą wyznaczonym 
w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Pań-
stwowych z dnia 2 listopada 2022.
Zasady preferencyjnej sprzedaży wę-
gla prowadzonego przez Gminę Cegłów 
uregulowano w Zarządzeniu Burmistrza 
nr 84/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. W 
celu zakupu opału należy złożyć wniosek 
o zakup preferencyjny węgla, obsługa 
wniosków oraz sprzedaż węgla będzie się 
odbywała na terenie PSZOK w Cegłowie, 
ul. Dobrzyckiego 37, 05-319 Cegłów.
Uprawniony  wnioskodawca może zakupić 
na preferencyjnych warunkach maksymal-
nie do 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 
oraz do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023r. 

Ustalona kwota zakupu węgla to 1950 za 1 
tonę, cena nie zawiera transportu na adres 
wnioskodawcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w osobiście w bazie PSZOK, pod nume-
rem telefonu 519 163 523 lub kierując 
zapytanie na adres poczty elektronicznej 
wegiel@ceglow.pl

Godziny otwarcia Bazy: Poniedziałek 
10:00 – 18:00, Wtorek, Środa, Czwartek, 
Piątek 8:00 – 16:00, Sobota 8:00 – 16:00

Obecnie oczekujemy na dostawy opału.
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Hani Antosiewicz, Karolinie Pytel, Pawłowi 
Kołakowi, Mateuszowi Mroczkowi, Jaku-
bowi Ewiakowi, Oli Sadoch i Julii Gałązce; 
Alicji Tokarskiej i Bartoszowi Kaczorkowi
z kl. 8a; Jankowi Kasce, Gabrysi Beredzie, 
Oli Sternickiej i Monice Szulakowskiej z kl. 
6b; Pawłowi Uchmanowi z kl. 4a; nauczy-
cielom w osobach: Aleksandra Bereda, Ja-
dwiga Czerwińska, Lidia Uchman i Katarzy-
na Wojciechowska. Dziękujemy ponadto 
czytelnikom naszej biblioteki, którzy z nami 
czytali: Jakub Szewczyk i Igor Branicki.

Narodowy program 
Rozwoju

Czytelnictwa 2.0.

W ramach programu wieloletniego „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 
na lata 2021-2025” nasza biblioteka pozy-
skała w tym roku dofinansowanie w wyso-
kości 8615 zł na zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych. Dzięki temu kupi-
liśmy 276 pozycji książkowych beletrysty-
ki dla dorosłych i dzieci oraz 10 kodów do 
Legimi na e-booki i audiobooki. Cieszymy 
się, że dzięki programowi mogliśmy spełnić 
wiele „książkowych” życzeń naszych Czy-
telników.

Jubileusz 35-lecia pracy
Małgorzaty Śluzek

2 listopada symbolicznie uczciliśmy Jubi-
leusz 35-lecia pracy Zastępcy Dyrektora 
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka 
w Cegłowie - Małgorzata Śluzek na rzecz 
naszego samorządu.
Wspólnie z przedstawicielami gminnych 
instytucji, Burmistrz Marcin Uchman 
wręczył Jubilatce list gratulacyjny oraz 
podziękowania za wkład jaki od lat Pani 

Małgorzata wnosi w rozwój gminnego ży-
cia kulturalnego, upowszechnianie pasji 
do czytelnictwa zarówno wśród tych star-
szych, jak i najmłodszych mieszkańców, ale 
także wkład w upowszechnianie historii na 
temat naszej małej ojczyzny poprzez wy-
dawnicze publikacje.
Słodki poczęstunek, pyszna kawa dopełniła 
miłej gościny w progach Kulturoteki.

Konkurs recytatorski
„Babel”W październiku byliśmy gospodarzami

I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Obcojęzycznej „Babel”. Do 
konkursu przystąpiło 20 recytatorów w ję-
zyku angielskim, francuskim i niemieckim z 
9 szkół podstawowych powiatu mińskiego. 
Komisje wyłoniły zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach (klasy I-III i IV-VIII).
A zostali nimi:
Język angielski kl.I-III: 1 m. – Natalia Gle-
zman, 2 m. – Stanisław Papis, 3 m. – Lena 
Ciąćka, wyróżnienie – Piotr Zawada
Język angielski kl. IV-VIII: 1 m. – Antoni 
Rembas, 2 m. – Natalia Uchman, 3 m. – 
Lena Duszczyk, wyróżnienie Jan Jarzyna
Język francuski kl. IV-VIII: 1 m. Gabriela 
Wiącek, 2 m. – Barbara Wojda
Język niemiecki kl. IV-VIII: 1 m. – Igor Wier-
ciński. 

Zwycięzcy i pozostali uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez sponsora – Bank Spółdzielczy w 
Siedlcach, firmę A-Z BHP Anna Kowalczyk 
oraz organizatora.
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Mała książka - 
wielki człowiek

KULTUROTEKA

W październiku ruszyła nowa odsłona Kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek” - to 
największy projekt czytelniczy w Europie
i jeden z największych na świecie, realizo-
wany przez Instytut Książki, ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Cieszymy się, że możemy uczest-
niczyć w nim już kolejny rok!

W ramach akcji każde dziecko w wieku od 3 
do 6 lat, które przyjdzie do biblioteki i wy-
pożyczy książkę otrzyma w prezencie wy-
jątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę 
do zbierania naklejek. Po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowane imiennym dy-
plomem. Nowością w tegorocznej kampanii 
są wyprawki w wersji ukraińsko-polskiej.

Dlaczego warto odwiedzać z dzieckiem bi-
bliotekę?
• Dziecko może poznać ważne miejsce na 
mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki 
temu w pełni stać się uczestnikiem życia 
kulturalnego.
• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny do-
stęp do książek, ale też szeroką ofertę kul-
turalną, dzięki czemu zarówno dzieci, jak
i rodzice mogą brać udział w rozmaitych za-
jęciach, warsztatach i wydarzeniach przy-
gotowanych przez bibliotekarzy.

• Wizyty w bibliotece uczą dziecko samo-
dzielności, podejmowania własnych wybo-
rów i odpowiedzialności za wypożyczoną 
książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest 
prezentem na całe życie!

Dzień 
Pluszowego Misia

25 listopada, razem z dziećmi z Przedszko-
la Zespołu Szkolnego i Krainy Bajek w Ce-
głowie świętowaliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Zorganizowaliśmy misiowy teatrzyk 
i misiową bajeczkę, zabawy ruchowe i ła-
migłówki umysłowe. Specjalnym stempel-
kiem z misiową łapką dzieci przypieczęto-
wały przyjaźń ze swoimi pluszakami.

Wernisaż malarstwa
Mirosława Chylińskiego

We wtorek 8 listopada w Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim odbył 
się wernisaż malarstwa cegłowianina - 
Pana Mirosława Chylińskiego, w którym 
wzięła udział także delegacja z naszej bi-
blioteki. Od lat znamy i cenimy obrazy Pana 
Mirka, dlatego nie mogło nas tam zabrak-
nąć.

fot. Jarosław Sosiński

fot. Jarosław Sosiński

Narodowe czytanie
„Ballady i romanse”

W pierwszą sobotę, 3 września, Kultu-
roteka wzięła udział w ogólnopolskim 
„Narodowym Czytaniu”. W XI już edycji 
akcji przypomniane zostały „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza. Tym razem 
najpiękniejszych utworów z tomu „Poezyj” 
naszego wieszcza mogliśmy wysłuchać
w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Ze-
społu Szkolnego w Cegłowie, który był 
współorganizatorem cegłowskiej akcji. 
Dziękujemy za udział uczniom z klasy 8c: 
Natalii Uchman, Maciejowi Nurzyńskiemu, 

Nad całością czuwała pani Jadwiga Czer-
wińska – nauczycielka SP w Cegłowie.
W imieniu organizatorów dziękujemy ser-
decznie wszystkim biorącym udział w ce-
głowskim „Narodowym Czytaniu”.
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Cegłowska świątynia pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Andrzeja Apo-
stoła może zachwycić nie tylko 

znajdującym się w niej ołtarzem. 
Od kilku lat możemy zaobserwo-

wać zmiany w muzyce organowej, 
śpiewie liturgicznym oraz

chóralnym.

„Ad maiorem Dei gloriam”

Z cegłowskim organistą i inżynierem 
rozmawiał Jakub Szewczyk

- Każdy artysta ma swoje początki. Jak to 
się stało, że zainteresowałeś się muzyką?

- Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Od za-
wsze ciągnęło mnie w stronę muzyki. Praw-
dę mówiąc nie ma żadnego punktu zwrot-
nego. Zawsze mi się to podobało. Pierwszą 
styczność z muzyką miałem na zajęciach 
z muzyki w szkole podstawowej. Wraz
z upływem czasu zainteresowanie muzyką 
nabierało na sile. Gdzieś na strychu u babci 
udało mi się wygrzebać stary keyboard, na 
którym grał kiedyś mój wujek. Po urucho-
mieniu sprzętu rozpocząłem walkę z (jak na 
tamten czas) niełatwym przeciwnikiem – 
nutami. Od przeprowadzenia się do Cegło-
wa zacząłem naukę gry kolędy. W pierwsze 
święta Bożego Narodzenia udało mi się 
zagrać pierwszą kolędę „Jezus malusieńki”, 
do której do tej pory mam duży sentyment. 
W związku z moim zainteresowaniem moja 
babcia wraz z rodzicami wykupili mi „szko-
łę na keyboard” ESKK (Europejska Szkoła 
Kształcenia Korespondencyjnego). Zgodnie 
z instrukcjami w przesyłanych podręczni-
kach ćwiczyłem i wykonywałem zadania, 
a następnie odsyłałem odpowiedzi. Pani 
prowadząca gratulowała mi wykonanych 
zadań i była bardzo zdziwiona, że prowa-
dzi kurs z dzieckiem. Po ukończeniu zajęć 
korespondencyjnych chciałem spróbować 
swoich sił w szkole muzycznej. Poszedłem 
na egzamin do Szkoły Artystycznej w Miń-
sku Mazowieckim na fortepian. Niestety, 
ze względu na wiek, na fortepian nie zosta-
łem przyjęty. Zmuszony byłem to odłożyć.
W 5 klasie podstawówki w Cegłowie za-
częły się lekcje muzyki z panią Jolą Kowal-
czyk. Były m.in. lekcje śpiewu, którego nie 
lubiłem. Zawsze, kiedy zaczynałem śpiewać
w domu moja mama mówiła mi, że psy o 
budy się pozabijają. Zamiast śpiewu na za-
liczenie grałem melodie na pianinie. W 1 
klasie gimnazjum rozpocząłem naukę gry 
na pianinie u wspomnianej już wyżej na-
uczycielki muzyki z naszej szkoły. Gdy mój 
rozwój muzyczny szedł we właściwym kie-

runku Pani Jola zaproponowała mi, abym 
spróbował sił w szkole muzycznej. Moja na-
uczycielka pomogła mi w przystąpieniu do 
egzaminu wstępnego do Miejskiej Szkoły 
Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowiec-
kim, po którym zostałem zakwalifikowany 
do klasy saksofonu. Na fortepian, który był 
zawsze moim marzeniem, nie udało mi się 
dostać, jednak przez ostatnie dwa lata na-
uki w szkole muzycznej miałem instrument 
dodatkowy, którym był właśnie upragniony 
fortepian. Z zajęć kształcących teorię mu-
zyczną zawsze dostawałem 5, a ze śpiewu 
ledwo zaliczałem. Po zdaniu egzaminów 
końcowych za radą pani od kształcenia słu-
chu, po pewnym czasie spróbowałem sił
w szkole dla organistów. W Studium Muzyki 
Kościelnej na Akademii Katolickiej w War-
szawie (wtedy pod nazwą Instytut Szkole-
nia Organistów przy Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Warszawie), w którym do 
tej pory zdobywam doświadczenie muzycz-
ne i liturgiczne pod okiem wybitnych or-
ganistów, muzyków i duchownych. Grę na 
organach kształcę i rozwijam pod okiem 
mistrza muzyki organowej, świetnego im-
prowizatora, kompozytora, muzykologa 
oraz organoznawcy, organisty Kościoła 
Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, 
pana Tomasza Kalisza. 

- W Twojej młodości często pojawiał się 
fortepian oraz saksofon. Zatem moje py-
tanie, skąd wzięły się organy?

- Z przypadku. Moim marzeniem zawsze 
był instrument klawiszowy. Jak już wcze-
śniej wspomniałem zostałem przyjęty do 
klasy saksofonu, na którym nauka sprawia-
ła mi frajdę, ale nie były to klawisze. Począ-
tek historii z organami jest mocno związa-
ny z moją posługą przy ołtarzu. Zacząłem 
ją, gdy proboszczem był jeszcze ks. Jerzy 
Chyła. Za księdza Grzegorza Kocięckiego 
miałem pierwszą styczność z instrumentem
o nazwie organy. Dopiero obecny pro-
boszcz zauważył, że młody człowiek po 
mszach za zgodą organisty Jerzego Ba-
nacha gra kolędy. Którejś niedzieli ksiądz 
proboszcz zapytał mnie, dlaczego nie przy-
chodzę ćwiczyć w wolnym czasie. Tak za-
cząłem przychodzić w soboty, ćwiczyć grę 
na organach. Trwało to parę tygodni. Zbliżał 
się okres Wielkiego Postu i pewnego razu, 
jak miałem przyjść ćwiczyć, to o godzinie 
9 była msza z sakramentem namaszczenia 
chorych. Ksiądz kanonik Dariusz Cempura 
zaproponował, żebym zagrał na tej właśnie 
mszy. Oczywiście przestraszony, nie wie-

dząc co powiedzieć, skinąłem głową. Do 
samej mszy ksiądz proboszcz prosił mnie, 
bym wykonywał konkretne pieśni i na ko-
niec stwierdził, że spróbujemy. Przestraszo-
ny oraz niepewny zagrałem na pierwszej 
mszy. Od tego momentu zacząłem spora-
dycznie grać na mszach w tygodniu oraz 
na niektórych pogrzebach. Tak to wygląda-
ło do pierwszej niedzieli lipca 2011 roku, 
po której ksiądz proboszcz poprosił mnie 
o rozpoczęcie stałej posługi podczas nie-
dzielnych mszy i świąt w parafii. Było to dla 
mnie wielkim szokiem i wyzwaniem. Za tę 
decyzję, jako kończący swoje wykształce-
nie dyplomowanego organisty, podziwiam 
odwagę i przeczucie księdza proboszcza, 
który pozwolił młodemu i niedoświadczo-
nemu człowiekowi rozpocząć taką posługę. 
Na obecnym etapie wykształcenia wiem, że 
człowiek bez odpowiedniego przygotowa-
nia, ma ogromne trudności z pełnieniem tej 
funkcji, jednak wsparcie oraz wiedza, które 
otrzymałem od księdza proboszcza sprawi-
ły, że stało się to możliwe. 

- Jak wspominasz początek swojej organi-
stycznej posługi?

- Ciężko. Wiele czasu zajęło mi ćwiczenie 
w kościele na organach, gdzie potrafiłem 
spędzić wiele dni. Jak już wcześniej wspo-
mniałem, śpiew był w mojej opinii tragicz-
ny, zaś harmonizowanie pieśni (gra podczas 
mszy św.) dość prymitywne. Ponadto opinie 
na mój temat były bardzo krytyczne, co też 
bardzo wpływało na moje chęci i zapał. 
Dotknęło to również moją rodzinę. Jednak 
dzięki wsparciu rodziny oraz księdza pro-
boszcza, który parafrazując cytat z Pisma 
Świętego często wspierał mnie słowami: 
„nigdy prorok nie będzie doceniany w swo-
jej parafii”, wytrwałem w pełnieniu tej pięk-
nej posługi. Wraz z upływem czasu i zdoby-
tego doświadczenia krytyka straciła na sile. 
Chociaż w dalszym ciągu dochodzą mnie 
słowa, że organista za głośno gra. Wraz 
ze zdobytym doświadczeniem w różnych 
kościołach oraz wykształceniem uważam, 
że w niedzielę, która stanowi święto, oraz 
uroczystości, należy podkreślić liturgię na-
dając jej uroczysty ton. Jak to pokazać, jak 
nie potężnym brzmieniem instrumentu?

- Poruszyłeś ciekawy wątek dotyczący gry 
na organach w innych kościołach. Jesteś 
może w stanie określić w ilu świątyniach, 
czy to w dekanacie, czy diecezji, udało Ci 
się zagrać?

fot. Agata Kotuszewska



- Miałem możliwość grać na wielu instru-
mentach znajdujących się w naszej okolicy 
m. in. w Latowiczu, Jeruzalu, Barczącej, Gu-
zewie oraz Mińsku Mazowieckim w koście-
le NMP. Wielokrotnie grałem na organach
w Kościele Najświętszego Zbawiciela w 
Warszawie. Wyjątkowym wydarzeniem 
było dla mnie współtworzyć koncert dedy-
kowany walczącej Ukrainie w tej właśnie 
świątyni na 59 głosowym instrumencie 
oraz uczestnictwo w kursach organowych 
w Kazimierzu Dolnym na zabytkowych or-
ganach z około 1620 roku.
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- Każdy instrument jest inny. Organy
w naszym wyobrażeniu wydają się bardzo 
skomplikowane w budowie. Różnią się 
wielkością piszczałek, ilością klawiatur, 
na których można grać, no i wyglądem 
zewnętrznym. Czy mógłbyś opowiedzieć 
i scharakteryzować instrument znajdują-
cym się w cegłowskiej świątyni?

- Organy są wyjątkowym i skomplikowa-
nym instrumentem i nie bez powodu są na-
zywane „królem instrumentów”, ponieważ
w skład budowy wchodzi wiele brzmień

i barw imitujących wiele instrumen-
tów, czy to dętych, czy smyczkowych, 
a nawet perkusyjnych, które grając
w odpowiedniej konfiguracji, brzmie-
niem potrafią zbliżyć się do orkiestry 
symfonicznej. Organy znajdujące się
w naszej zabytkowej świątyni są instru-
mentem pneumatycznym (sterowanie 
instrumentem odbywa się jedynie za 
pomocą powietrza), zbudowanym w 
1935 roku przez Władysława Kamiń-
skiego w Warszawie, jako opus (dzieło) 
44. Posiadają 10 głosów organowych 
wraz z połączeniami. Posiadają dwie kla-
wiatury ręczne (nazywanymi manuałami, 
od łac. manus, czyli ręka) oraz klawiatury 
nożnej (nazywaną pedałem od łac. Pes, 
pedis, czyli noga, stopa). Składają się
z 614 piszczałek wykonanych z drewna, 
oraz metalu (stopy cyny z ołowiem oraz 
cynku). Piszczałki te są ustawione na 
skrzyniach nazywanych wiatrownicami, 
do których za pomocą kanałów drew-
nianych jest doprowadzone powietrze 
z miecha, który stanowi magazyn po-
wietrzny. Miech jest zasilany w powie-
trze za pomocą dmuchawy elektrycznej, 
jednak w czasach, gdy nie było jeszcze 
prądu miech napełniało się siłą mięśni. 
Nasz instrument również posiada tą 
funkcję (czynność ta nazywana jest ka-
likowaniem). Mózgiem instrumentu jest 
kontuar (składają się na niego klawiatury 
do gry rękoma i nogami oraz włączniki 
poszczególnych głosów). Jak już wcze-
śniej wspomniałem instrument jest ste-
rowny pneumatycznie, dlatego też orga-
nista wciskając klawisz otwiera zawór, 
który wypełnia odpowiednią komorę 
powietrzem i za pomocą ołowianych 
rurek prowadzi powietrze do zaworów 
bezpośrednio otwierających piszczałki. 
Patrząc na chór z nawy kościoła widzi-
my prospekt organowy (ozdobny ele-
ment organów) wzbogacony o ozdoby 
snycerskie. W prospekcie znajduje się 
31 sztuk piszczałek jednak większość 
z nich stanowi jedynie funkcję ozdob-

ną. W środkowej części prospektu znajdują 
się 9 sztuk, które są grające (włączają się
w skład 614 piszczałek, które stanowią apa-
rat brzmieniowy instrumentu). Nawiązując, 
instrument organowy, jak również świąty-
nia, stanowią zabytek.

- Organy różnią się od siebie. Czy to budo-
wą, czy też brzmieniem. Myślę również, że 
sama przestrzeń, w której gra się na tym 
instrumencie wpływa w jakimś stopniu na 
grę i odbiór. Zatem czy czujesz różnicę gra-
jąc w innych kościołach?

- Oczywiście, że czuję. Kościoły w zależno-
ści od pomysłu architektonicznego i formy 
budowy, posiadają inną akustykę i kształty, 
co też przekłada się na brzmienie oraz roz-
chodzenia się dźwięku wewnątrz świątyni. 
W związku z powyższym, w kościele może 
panować większy lub mniejszy pogłos, co 
też organista lub instrumentaliści wykonują-
cy muzykę wewnątrz takiego pomieszczenia 
muszą wziąć pod uwagę tempo gry, dosto-
sować odpowiednią artykulację, pauzy czy 
oddechy, aby wykonywana muzyka zacho-
wała charakter stylistyczny danej epoki. 
Dlatego też uważa się, że najlepszym miej-
scem dla organów są kościoły, ponieważ
w salach koncertowych akustyka pomiesz-
czeń jest modyfikowana, i w takich po-
mieszczeniach instrument organowy traci 
wiele na walorach brzmieniowych.

- W nawiązaniu do tego, że organy są in-
strumentem skomplikowanym, gra i przy-
gotowanie pochłaniają wiele czasu. Gdzie 
najczęściej doskonalisz naukę gry na tym 
instrumencie?

- Ze względu na wspomniany wcześniej 
aspekt wpływu budowy kościołów na 
brzmienie instrumentów organowych, sta-
ram się jak najczęściej ćwiczyć w kościele, 
jednak posiadam również własnoręcz-
nie zbudowany instrument elektroniczny
w domu.

- Wow, sam zrobiłeś instrument. Czy mo-
żesz rozwinąć ten temat?

- Odpalił mi się tryb Adama Słodowego i po-
stanowiłem stworzyć samemu instrument 
do ćwiczeń. Początkowo był to bardzo pry-
mitywnie wykonany instrument, składający 
się z jednej klawiatury ręcznej i nożnej, któ-
ry wraz z upływem czasu był zmodyfikowa-
ny do stanu obecnego, to jest 3 klawiatur 
ręcznych i klawiatury nożnej. Z resztą chęć 
do majsterkowania wynika również z moje-
go wykształcenia zawodowego, którym jest 
technik budownictwa, a niedługo już inży-
nier budownictwa.

- Jak udało ci się połączyć te dwie, skrajnie 
nie pasujące do siebie pasje?

- Często bywa to trudne, jednak posiadam 
dobre szefostwo, które pozwala mi realizo-
wać zarówno zawód zarobkowy, jak i moją 
pasję, którą stanowi gra na organach.

- Na przestrzeli lat muzyka organowa
w kościele bardzo się rozwinęła, a od 2018 
roku możemy podziwiać również chór
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Lazarusa powstały przy cegłowskiej para-
fii. Jak doszło do tego, że zaangażowałeś 
się w jego powstanie?

- Zacznijmy od samego początku. Śpiew 
towarzyszył ludzkości od powstania czło-
wieka i początkowo stanowił jedynie formę 
chwalebną Boga.  Pierwsi rolnicy idąc do 
pracy śpiewali hymny na cześć Pana. Wraz
z upływem czasu śpiew zaczął pełnić rów-
nież funkcję świecką. Ja jednak chcę sku-
pić się na śpiewie sakralnym. To, iż śpiew 
w liturgii w obecnej formie stanowi ważną 
rzecz możemy zauważyć obserwując ży-
cie Jezusa Chrystusa, który głosząc słowa 
Starego Testamentu wykonywał je zgodnie 
zasadami panującymi w świątyniach, to jest 
wykonywał czytany fragment pisma śpie-
wając go. Kolejnym fragmentem z Biblii,
w którym widzimy, że śpiew stanowi istotną 
część, jest moment, w którym Jezus wraz
z uczniami idą z miejsca ostatniej wieczerzy 
do ogrodu oliwnego śpiewając hymny na 
cześć Boga Ojca. 
Śpiew, który stanowi tak ważną rolę spra-
wił, że wiele utalentowanych muzyków 
zapragnęło, aby był on coraz piękniejszy. 
W związku z powyższym wraz z upływem 
wieków rozwinęła się wielogłosowość, za 
którego prekursora uważa się Giovanniego 
Pierluigi da Palestrina, a mistrzem baroko-
wego kompozytora Jana Sebastiana Bacha, 
który wyniósł ją na wyżyny. Na rozwój wie-
logłosowości miało wpływ wielu dobrze 
nam znanych muzyków dawnych czasów 
(takich jak G.H. Hendel, W.A. Mozart, czy F. 
Chopin), na podstawie, których dzieł istnieje 
współczesna teoria muzyki.
Wyżej wymieniony proces rozwoju wielo-
głosowości w muzyce spowodował, iż poza 
powstawaniem zespołów instrumentalnych, 
powstawały również zespoły śpiewacze. 
Zespołem śpiewaczym, pełniącym bardzo 
ważną funkcję liturgiczną jest chór, co też 
podkreśla wiele dokumentów Kościoła ka-
tolickiego. Podstawowym zadaniem chóru 
jest prowadzenie procesu ewangelizacji po-
przez śpiew, który ułatwia ludowi bożemu 
kontemplować i wczuwać się w poddawany 
pod refleksję fragment Pisma Świętego.
Ze względu na to, moim oraz księdza pro-
boszcza marzeniem było, aby w parafii 
utworzyć chór. Wspólnymi siłami udało 
nam się to założenie zrealizować. W tamtym 
czasie wydawało mi się to zadaniem total-
nie abstrakcyjnym. I tak od ponad 4 lat Chór 
Lazarus z parafii pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Andrzeja w Cegłowie stara się rozwi-
jać i swoim śpiewem wzbogacać liturgię.

- Mówiąc o muzyce świeckiej, to czy nie 
chciałeś zaangażować się w granie muzyki 
rozrywkowej?

- Wielokrotnie rozmyślałem nad muzyką 
świecką i sakralną. Bardzo często dochodzi-
łem do konkluzji, iż muzyka o charakterze 
świeckim, czy to klasyczna, czy rozrywko-
wa, stanowi jedynie formę relaksu, zabawy 
dla człowieka, zaś muzyka sakralna posiada 
wyższy cel. Wykonywanie tego typu mu-
zyki sprawia, że bardziej przeżywam całą 
liturgię i zbliżam się tym samym do sfery 
sacrum. Mam nadzieję, że wpływa to w 
podobny sposób na słuchaczy, dlatego też 
staram się wykonywać wszelką muzykę na 
chwałę bożą. Podobną postawę miało też 
większość kompozytorów pozbawiając sie-
bie wszelkich zasług i splendoru, wynikają-
cych z tworzonych arcydzieł. Uważam, że 
ze względu na ten aspekt duchowy, muzyka 
sakralna jest bardziej godna uwagi, niż mu-
zyka świecka. Większość dawnych kompo-
zytorów do czasu baroku (w tym również 
Jan Sebastian Bach) podpisywało swoje 
dzieła skrótami bądź pełnymi wyrażenia-
mi „Soli Deo Gloria” (łac. Jedynemu Bogu 
Chwała) lub też „Ad maiorem Dei gloriam” 
(łac. na większą chwałę Bożą).

fot. Agata Kotuszewska

fot. Agata Kotuszewska
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„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.

„

„

- W kościele możemy usłyszeć muzykę
organową, jak również śpiew chóralny. Czy 
masz jeszcze jakieś plany na więcej?

- Oczywiście. Moim kolejnym przeogrom-
nym marzeniem jest stworzenie orkiestry 
parafi alnej. Tak, więc korzystając z możliwo-
ści zapraszam wszystkich chętnych instru-
mentalistów ;)

- W 2021 roku mogliśmy uczestniczyć
w jubileuszowym koncercie organowym, 
na początku tego roku chór Lazarus wystą-

pił podczas VIII Wielkopostnego Spotka-
nia Muzyczno-Literackiego, zatem jakie są 
kolejne pomysły na koncerty sakralne?

- Moim celem i pragnieniem jest to, aby 
do życia wspólnoty parafi alnej na sta-
łe wprowadzić koncerty związane ściśle
z muzyką sakralną, których początkiem 
był koncert „Adventus tempus in organo”
z dnia 11.12.2022r. Kolejnym wydarzeniem 
będzie koncert „Nati vitati s tempus in mu-
sica”, który odbędzie się 15 stycznia 2023r. 
o godzinie 16.00. Powyższe wydarzenia 

rozpoczynają cykl koncertów Musica Sacra 
in Lazaro. Szczegóły o wspomnianym cyklu 
będą na bieżąco pojawiały się na stronie 
parafi alnej i na FB parafi i oraz na tablicach 
ogłoszeń, ale już mogę zdradzić, że może być 
ciekawie! 

- Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na wy-
wiad w naszym magazynie. Nie zostaje mi 
nic innego jak tylko życzyć Tobie oraz chó-
rowi samych sukcesów muzycznych.

- Również dziękuję za taką możliwość!
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WYJĄTKOWA PASTERKA

W środku nocy obudziło mnie skrzypnięcie 
drzwi. To wychodził z domu mój właściciel, 
ale dlaczego tak późno ? Zaniepokoiło mnie 
to, bo o tej porze nigdy wcześniej, nigdzie 
nie wychodził. Pobiegłem za nim i akurat 
w samą porę niepostrzeżenie wślizgnąłem 
się przez drzwi do tego wielkiego budyn-
ku zwanego kościołem, bo pan je zaraz za-
mknął. Teraz było tu ciemno i migotały tylko 
jakieś kolorowe światełka. Nagle poczułem 
dziwnie znajomy zapach. To nie możliwe! 
Tak pachną przecież drzewa. Po chwili 
wszystkie światła rozbłysły i zobaczyłem, 
że mój pańcio przebiera się w jakieś dziw-
ne ubrania, ale również dostrzegłem drze-
wa, których to zapach wcześniej poczułem. 
Właśnie w tym momencie zorientowałem 
się, że ktoś się zbliża. Czmychnąłem więc 
za choinkę, która dawała świetna kryjów-
kę. Była ona wspaniale oświetlona i miała 
mnóstwo pachnących gałązek. Ukryłem się 

w samą porę, ponieważ do kościoła wszedł 
starszy, siwy pan, który wyrzucił mnie stąd 
już nie raz. Cichutko leżałem za choinką
i obserwowałem wszystko, co się wokół 
mnie działo. Zaraz po moim nie-ulubieńcu 
zaczęli się tu schodzić kolejni ludzie i co 
ciekawe wszyscy kierowali się drewnianymi 
schodami na górę. Tam musi być coś cie-
kawego. Koniecznie muszę tam wejść, ale 
odczekam jeszcze chwilę i gdy teren będzie 
czysty ruszę na śledztwo. Zaraz po tych lu-
dziach, którzy poszli na górę zaczęli wcho-
dzić do budynku kolejni, ale oni siadali w 
ławkach. Nagle zaczęły grać organy, a wszy-
scy ludzie z nieznanych mi przyczyn zaczęli 
strasznie głośno krzyczeć. 
No może przesadziłem
z tym wszyscy, niektórzy 
to całkiem ładnie śpiewali 
np. mój kochany pańcio. 
Gdy zaczął on już coś mó-
wić do ludzi, skorzystałem 
z okazji, przeszedłem po-
między ławkami i udałem 
się na górę po schodach. 
Na górze było mnóstwo 
ludzi i mebel, który po 
chwili zaczął grać. Prze-
straszony wskoczyłem 
na barierkę. O wow! Stąd 
widać wszystko, nawet 
mojego pana, który na 
mnie patrzy. Kiedy ludzie 
zaczęli znowu krzyczeć, 
a mebel grał, (myślę, że 
ten mebel to są te organy) 
strasznie rozbolały mnie 
uszy. Najszybciej jak mo-
głem wróciłem więc na 
swoje miejsce, pod cho-
inkę i tam z niecierpliwo-
ścią czekałem aż wszystko 
ucichnie. Kiedy wreszcie 
tak się stało, a z kościo-
ła wyszli już ci wszyscy 

dwunożni, wymknąłem się przez główne 
drzwi, usiadłem przed furtką i czekałem na 
pańcia, z którym chwilę później znalazłem 
się na podwórku, które było całe udekoro-
wane lampkami. Pan spojrzał na mnie i po-
wiedział „Mój drogi kocie na za dużo sobie 
pozwalasz” i wszedł do domu. Nie bardzo 
wiedziałem, o co mu chodzi. Dla mnie to 
była bardzo ciekawa noc, ale nadal tylko nie 
rozumiem, co w kościele robiły te drzewa.
A jeżeli chodzi o schody, to można się po 
nich bardzo fajnie wspinać, a ten widok z 
góry jest świetny!

Zosia Wanat

Jesień, jak i zima to okres pogarszających 
się warunków atmosferycznych. Zmien-
na i kapryśna pogoda, szybciej zapadający 
zmrok, deszcz, mgła czy zaparowane szyby 
znacznie utrudniają jazdę i sprzyjają niebez-
piecznym sytuacjom na drodze. Proszę! Nie 
zapominajmy o odblaskach, które zwięk-
szają naszą widoczność.
Każda osoba poruszająca się po zmierzchu 
drogą poza obszarem zabudowanym ma 
obowiązek używać elementów odblasko-
wych. Za ich brak można nawet otrzymać 
mandat! Po zapadnięciu zmierzchu pieszy 
jest bardzo słabo widoczny dla kierow-
cy. W kwesti i bezpieczeństwa na trasie 
bardzo ważny jest czas – jeśli kierowca 
nie widzi człowieka na drodze, wówczas 
istnieje ryzyko, że nie zdąży wyhamować
w momencie, w którym go dostrzeże - a to 
może zakończyć się tragicznie. Niestety to, 
że pieszy widzi nadjeżdżający samochód nie 
jest jednoznaczne z tym, że prowadzący ów 
pojazd również go dostrzegł.
Przepisy nie określają, jak mają wyglądać 
elementy odblaskowe. Wśród ofert rynko-
wych znajdziemy kamizelki odblaskowe dla 
dorosłych i dla dzieci/młodzieży, opaski lub 
gadżety z materiału mikrokulkowego, mi-
kropryzmatycznego. Odblaski samoczynnie 
nie emitują światła, ale odbijają je od innego 
materiału. Dokładniej rzecz ujmując – ele-
menty odblaskowe pochłaniają, przepusz-
czają i odbijają światło od innego przedmio-
tu. Elementami odblaskowymi mogą być 
wszystkie przedmioty, które są doczepiane 
do ubrania. Ważne jest, by można było je 
umieścić w widocznych miejscach – na wy-
sokości kolan, dłoni, środka klatki piersio-
wej lub pleców, a nawet na przegubie ręki. 
Nosząc kamizelkę lub inne gadżety odbla-
skowe w odpowiednich miejscach zagwa-
rantujemy sobie odpowiednią widoczność 
na drodze, a tym samym bezpieczeństwo.
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Odblaski ratują 
życie! 

Ciekawostka:
Do każdej kamizelki ostrzegawczej dołączona jest instrukcja 
a w niej wyczytać można m.in. że kamizelki zachowują właści-
wości odblaskowe do 25 prań bądź do okresu nie dłuższego niż 
rok użytkowania ! Jeżeli korzystamy z kamizelek, sprawdźmy 
czy posiadają one jeszcze swoje właściwości odblaskowe, po-
nieważ może okazać się że korzystamy z odblasków które utra-
ciły swoje właściwości a my nie jesteśmy widoczni dla innych 
uczestników ruchu.

Dzieci/nastolat-
ki nie rozumieją 
do końca zagro-
żeń na drodze. 
Bardzo ważnym 
jest by uświa-
domić dziecko/
nastolatka, że 
nie wszystkie 
sytuacje na dro-
dze są zależne 
od nich samych 
i dlatego należy 
się przed nimi 
chronić. Zapro-
ponujmy dziec-
ku/nastolatkowi 
odblaski, które będą mogli sami wybrać. 
Świetnie sprawdzą się wszelkie naklejki
i breloczki, które można przymocować do 
plecaka lub kurtki – nie trzeba o nich pamię-
tać, gdyż są stale zamontowane do odzieży 
lub innych elementów garderoby, a do tego 
na rynku znajduje się szeroki wybór róż-
nych wzorów i kształtów, które z pewnością 
spodobają się dziecku/nastolatkowi. Można 
też wykonać test i zabrać dziecko/nastolat-
ka wieczorem na wycieczkę samochodową 
i wskazać mu, jak słabo widoczni są piesi 
nie posiadający elementów odblaskowych. 
Można również zarysować dziecku/nasto-
latkowi różne scenariusze zdarzeń, co by 
mogło się wydarzyć, gdyby pieszy wszedł na 
drogę. Pamiętaj, by zawsze dawać przykład 
swojemu dziecku i nosić elementy odbla-
skowe po zmroku, zwłaszcza, że to dorosły 
jest dla niego wzorem do naśladowania!
W sezonie jesienno-zimowym zmrok nie tyl-
ko zapada szybciej, ale i trwa dłużej. Dzieci/
nastolatki, które rano maszerują do szkoły 
nierzadko poruszają się jeszcze w ciemno-
ściach, a więc by prawidłowo zadbać o ich 
widoczność na drodze, naprawdę niezbędne 
jest posiadanie elementów odblaskowych na 
odzieży wierzchniej.

Gdy jesteś uczestnikiem ruchu drogowego 
masz prawa, ale też obowiązki. Pamiętaj!

• Wybieraj zawsze najkrótszą  i najbezpiecz-
niejszą drogę
• Jezdnię przechodź na jej prostych odcin-
kach, gdy nie nadjeżdża żaden pojazd i przy 
dobrej widoczności w obie strony
• Nie przechodź przez  jezdnię na ukos
• Nie przechodź przez  jezdnię w miejscach 
o złej widoczności
• Nie wchodź na jezdnię tuż przed nadjeż-
dżający pojazd
• Nie wychodź na jezdnię zza stojącego po-
jazdu lub innej przeszkody ograniczającej 
widoczność. Zaczekaj aż pojazd odjedzie lub 
znajdź inne, bezpieczniejsze przejście
• Chodź zawsze prawą stroną chodnika – 
nie przeszkadzaj innym przechodniom
• Przez jezdnię przechodź  zdecydowanie
i energicznie, ale pamiętaj – zawsze zacho-
waj ostrożność
• Podczas przechodzenia przez jezdnię nie 
zwalniaj kroku, nie zatrzymuj się bez potrze-
by, ale też nie przebiegaj
• Nie przechodź jezdni tam, gdzie są barier-
ki, łańcuchy, płotki, siatki lub inne zabezpie-
czenia, które oddzielają jezdnię
• Zawsze elementy odblaskowe przypinaj
w miejscach widocznych dla innych uczest-
ników ruchu drogowego 
• Jeśli poruszasz się o zmroku nałóż jasne 
ubranie – będziesz lepiej widoczny

Karolina Walas 

Właścicielka lokalnej fi rmy BHP, 
ider bezpieczeństwa pracy
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ludowe (Dożynki Gminno-Parafialne 2022
w Piasecznie). 
Ostatni cel tj. inspiracja kulturą i muzyką 
wschodnich sąsiadów, został zrealizowa-
ny dzięki organizacji koncertu „Między 
Wschodem a Zachodem” w Cegłowie 
oraz XIV Festiwalu Folkloru i Smaku „Sój-
ka Mazowiecka” - Piknik w miasteczku
Cegłów podczas których przybliżona zo-
stała muzyczna kultura Wschodu Przewidy-
wanymi rezultatami realizacji zadania było 
upowszechnienie kultury regionalnej poza 
jej terytorium, zintegrowanie środowisk 
upowszechniających i wytwarzających lo-
kalną kulturę, zwiększenie liczby aktywnych 
odbiorców kultury lokalnej oraz poszerza-
nie wiedzy o innych kulturach regionalnych, 
zwiększenie kulturalnej świadomości spo-
łecznej, wypracowanie międzyregionalnego 
modelu współpracy, który może stanowić 
początek inicjatywy tworzenia siatki takich 
kontaktów i powiązań, przekazanie wiedzy 

uczestnikom sesji wyjazdowych oraz pogłę-
bienie ich wrażliwości kulturowej i regional-
nej, wzmocnienie świadomości patriotycz-
no-obywatelskiej oraz świadomości lokalnej 
na tle integracji międzyregionalnej i mię-
dzynarodowej. Zakładane rezultaty również 
zostały osiągnięte poprzez zorganizowanie 
wszystkich wymienionych wydarzeń (festi-
walu, targów, warsztatów i koncertów).

SenioRADA

Od czerwca 2022 roku UDiTW w Cegłowie 
realizował projekt, jakim była SenioRADA. 
Głównym celem zadania było usprawnienie 
funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów
w Cegłowie. Cel ten został osiągnięty. Za-
daniem Rady Seniorów była przede wszyst-
kim aktywizacja osób starszych, które za-
mieszkują miasto i gminę Cegłów. Rada 
zakładała służenie seniorom poprzez repre-
zentowanie ich uczestników wobec władz 
samorządowych oraz podejmowanie inicja-
tyw i działań na rzecz osób starszych i lokal-
nej społeczności. Działania Rady Seniorów 
zakładały również pomoc osobom starszym, 
które się czuły wykluczone ze społeczeń-
stwa lub które potrzebowały pomocy psy-
chologicznej. Rada Seniorów podejmowała 
aktywne współprace z następującymi insty-
tucjami: Klub Kulturalne Zacisze, Uniwersy-
tet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie, 
Gminna Biblioteka Publiczna - Kulturoteka 
w Cegłowie czy Gmina Cegłów. Dzięki tej 
współpracy Rada Seniorów współorgani-
zowała wydarzenia kulturalne, takie jak:

 - XII Cegłowski Festiwal Rockowy, który 
odbył się 18 czerwca 2022 roku w mieście 
Cegłów. Jest to największe, rockowe wyda-
rzenie na wschodnim Mazowszu. Podczas 
trwania festiwalu publiczność mogła być 

świadkami niesamowitych występów, któ-
re łączyły w sobie różne gatunki muzyczne. 
Gwiazdą wieczoru był Meek, Oh Why?. Za-
prezentowały się również zespoły Sweter 
oraz Brackville Orkiestra.
- Festiwal Folkloru i Smaku ,,Sójka
Mazowiecka” – Piknik w miasteczku Ce-
głów - XIV edycja, który miał miejsce 23 
lipca 2022 roku w Cegłowie. Jest to najbar-
dziej rozpoznawalne wydarzenie o zasięgu 
wojewódzkim. Na scenie zaprezentowały 

się zespoły takie jak: Kądziołeczka z gminy 
Osieck, Zespół Ludowy Cegłowianie, Kapela 
Niwińskich oraz Zespół Stan Obecny. Gwiaz-
dą wydarzenia była Cleo i Zespół Defis.
- ,,Dni Sera” - Targi producentów produktu 
regionalnego i lokalnego – X edycja, które 
odbyły się 28 sierpnia 2022 roku w Roso-
szy. Na scenie w Rososzy zaprezentowali się 
lokalni oraz krajowi artyści, tacy jak: Zespół 
Ludowy Cegłowianie pod kierownictwem 
artystycznym Anny Cegiełki, „One i On”,

fot. Agata Kotuszewska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie w działaniu!Re-

Pracujemy w 5 osobowym składzie:

• Pracownik GOPSu (kierowniczka)
• Przedstawiciel ZS w Cegłowie
• Dzielnicowy
• Osoba, która zorganizowała spotkania 

oraz pracuje z AA
• Przewodnicząca - Jadwiga Kaczorek

Zadania umieszczone w naszym programie 
dotyczą między innymi: obszaru edukacji, 
profilaktyki, ograniczenia dostępności alko-
holu i egzekwowania prawa w rozbiciu na 
poszczególne punkty. 

Wśród tych zadań wyszczególniona jest 
działalność edukacyjna, oparta o działania 
informacyjno-edykacyjne, dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach oraz dla społeczeństwa, 
przez zakup ulotek i zajęć profilaktycznych.
Upowszechniamy działania dotyczące prze-
ciwdziałania przemocy. Komisja współpracu-

je w zespole interdyscyplinarnym. Udzielamy 
wsparcia rodzinom, w których występuje 
problem uzależnień. Jest to pomoc finan-
sowa, psychospołeczna, a także prawna. 
Bierzemy udzial w akcjach ogólnopolskich, 
takich jak „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na 
przemoc” i „Stop dopalaczom”. Kierujemy 
do sądu wnioski zobowiązujące do podjęcia 
leczenia odwykowego przez uzależnionych. 
Koszty postępowania sądowego finansu-
je komisja ze swoich środków. Wspieramy 
wszelkie działania zgodne z procedurą in-
terwencji wobec przemocy domowej, pod 
nazwą niebieskia karta. Upowszechniamy 
zainteresowanym informacje o placów-
kach leczenie odwykowwego. Wspieramy 
i współfinansujemy różnorodne akcje śro-
dowiskowe oraz szeroko pojętą działalność 
sportową. Podejmujemy również działania 
zmierzające do zmiejszenia dostepności do 
alkoholu, poprzez bierzące kontrole punk-
tów sprzedaży oraz organizowanie szkoleń 

dla sprzedawców. Opiniujemy wszystkie 
wnioski przedsiębiorców ubiegających się 
o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoho-
lowych. W swoich działaniach współpracu-
jemy z policją, sądem, prokuraturą, pomocą 
społeczną, slużbą zdrowia, parafiami, szko-
łami, oraz innymi instytucjami działającymi 
na rzecz profilaktyki uzależnień. Ze środków 
gminnej komisji opłacane są bezpłatne po-
rady psychologa dla wszystkich potrzebują-
cych mieszkańców naszej gminy. Program 
gminnej komisji adresowany jest do osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 
uzależnień behawioralnych i ich rodzin, do 
dzieci i młodzieży oraz wszystkich, którzy 
doświadczają przemocy w rodzinie. Zada-
nia określone w programie są zadaniami wła-
snymi gminy. Ich realizacja jest finansowana 
ze środków pobierania przez gminę opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.
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Do celów realizacji projektu należało m.in.: 
utrwalenie i upowszechnienie kultur re-
gionalnych, w tym kultur przejściowych 
regionu pogranicza, poznawanie kultur re-
gionalnych poprzez integrację społeczną, 
wyrównywanie szans w dostępie do dóbr 
kultury w małych miejscowościach, uka-
zanie bogactwa inspiracji ludowych, folk-
loru miejskiego oraz tradycji wschodnich, 
inspiracja kulturą i muzyką  wschodnich 
sąsiadów. Wszystkie cele zostały osiągnię-
te poprzez organizację różnorodnych wy-
darzeń kulturalnych tj. koncertu „Muzyka 
z Miejskim Szykiem” w Kościele św. Anny 
w Kiczkach, XI Edycji Targów Producen-
tów Produktu Regionalnego i Lokalnego
w Rososzy (Dni Sera) i warsztatów serowar-
skich, Dożynek Gminno-Parafialnych 2022 
w Piasecznie, Show Skrzypcowego „Między 
Wschodem a Zachodem” (Kamila Malik Wir-
tuoz Klasycznie i Pop-Rockowo) w Cegłowie, 
XIV Festiwalu Folkloru i Smaku „Sójka Mazo-
wiecka” w Cegłowie - Piknik w miasteczku 
Cegłów oraz warsztatów kulinarnych.
Poprzez udział w wymienionych wydarze-
niach, uczestnicy mieli okazję zapoznać
i zagłębić się w kulturę i tradycje regionu 
wschodniego Mazowsza. Podczas wszyst-
kich wydarzeń panowały sprzyjające wa-
runki do integracji społecznej między lud-
nością miejscową, a zaproszonymi gośćmi 

oraz przyjezdnymi, co wpłynęło pozytywnie 
na proces wymiany przeżyć i doświadczeń 
pomiędzy mieszkańcami różnych regionów 
kulturowych Polski i nie tylko. Wśród uczest-
ników wydarzeń znaleźli się również obco-
krajowcy.
Niektóre z wydarzeń (np. koncert „Muzyka
z Miejskim Szykiem” w Kiczkach czy XI Edy-
cja Targów Producentów Produktu Regional-
nego i Lokalnego w Rososzy) miały miejsce 
w mniejszych miejscowościach, głównie 

wsiach, posiadających kilkuset mieszkań-
ców. Dzięki temu ludność zamieszkująca 
dane miejscowości miała ułatwiony dostęp 
do wartości kulturowych, przekazywanych 
podczas odbywających się tam wydarzeń. 
Była to również okazja do aktywizacji lud-
ności wiejskiej. Zorganizowane przedsię-
wzięcia kulturalne ukazywały uczestnikom 
m.in. folklor miejski (XIV Festiwalu Folklo-
ru i Smaku „Sójka Mazowiecka” - Piknik w 
miasteczku Cegłów) czy też dawne tradycje 

fot. Agata Kotuszewska



W programie:
- Śpiewanie tradycyjnych polskich kolęd

poprzedzonych improwizacjami organowymi
wspólnie z publicznością;

- Utwory Bożonarodzeniowe w opracowaniach
na chór;

15 stycznia 2023 r. | Godz. 16 .00

ORGANIZATOR:
Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja w Cegłowie.

Chór Lazarus
z parafii pod wezwaniem
św. Jana Chrzciciela
i św. Andrzeja w Cegłowie

Organy oraz kierownictwo
artystyczne: Marek Kielak
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„Łukash” czy „Powsinogi”.
Członkowie Gminnej Rady Seniorów w Ce-
głowie aktywnie uczestniczyli w wymie-
nionych wydarzeniach, co przyczyniło się 
do kreowania ich pozytywnego wizerunku 
wśród lokalnej społeczności oraz wśród 
odbiorców i wpłynęło to korzystnie na bu-
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fot. Agata Kotuszewska

dowanie integracji międzypokoleniowej. 
Współorganizacja takich przedsięwzięć była 
również okazją dla osób starszych do wy-
chodzenia z własną inicjatywą.
Celem zadania było również doposażenie 
studia nagraniowego w Klubie Kulturalne 
Zacisze, które posłużyło do stworzenia na-

grań z udziałem osób starszych, reportaży 
i spotów informujących i promujących dzia-
łania na rzecz osób starszych, realizowane 
z inicjatywy Rady Seniorów Miasta i Gminy 
Cegłów, Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego 
Wieku w Cegłowie, lokalnych Kół Gospodyń 
Wiejskich i innych stowarzyszeń, przy wspar-
ciu Samorządu Cegłowa i Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. W ramach zapew-
nienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami wprowadzone zostały nagrania
z pomocy tłumacza języka migowego.
Członkowie Rady Seniorów, na zapro-
szenie członków Uniwersytetu Drugiego
i Trzeciego Wieku w Cegłowie, wzięli rów-
nież udział w warsztatach tańca w kręgu, 
które były zorganizowane w ramach zada-
nia “Projekt SeniorON+”. Była to okazja do 
integracji, wymiany przeżyć i doświadczeń. 
Sposób realizacji zadania wpłynął pozy-
tywnie na docelową grupę odbiorców, któ-
rą byli głównie członkowie Gminnej Rady
Seniorów w Cegłowie, ale również człon-
kowie Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego 
Wieku w Cegłowie oraz mieszkańcy miasta 

Listopadowe posiedzenie
Rady Seniorów w Cegłowie

W listopadzie tego roku odbyło się posiedzenie cegłowskiej Rady 
Seniorów. W Sali Konferencyjnej w Cegłowie jednogłośnie wy-
brano Przewodniczącą Rady - Teodorę Wójcik, a jej zastępcą zo-
stała Bożenna Jałocha.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej (seniorada.kultu-
ralnezacisze.pl), jak również kanału Youtube, gdzie na bieżącą będą 
publikowane aktualności z działania Rady Seniorów w Cegłowie.

Przedstawiamy cały skład rady:

• Teodora Wójcik - przewodnicząca
• Bożenna Jałocha - wiceprzewodnicząca
• Elżbieta Wysocka - sekretarz
• Zofi a Wójcik
• Teresa Pawłowska
• Alina Kuć
• Halina Brodzik
• Bogdan Mućko
• Helena Sadowska
• Anna Gadajych 






