OD REDAKCJI
SZANOWNI CZYTELNICY
Oto macie Państwo przed sobą kolejny, choć
tak naprawdę to pierwszy numer Cegiełki –
Magazynu dla Mieszkańców Gminy Cegłów.
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że począwszy od niniejszego numeru,
funkcję wydawcy Cegiełki obejmuje zespół
Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturoteki.
Zmieniają się czasy, zmieniają się gusta czytelników, a w ślad za nimi pewnym modyfikacjom muszą ulegać także formy i treści ich
ulubionych czasopism. Wszak celem każdej
gazety winno być przede wszystkim wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników.
Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na
całkowite zreorganizowanie oraz uporządkowanie treści naszego pisma poprzez m.in.
wprowadzenie stałych rubryk, reklam oraz

miejsca, przeznaczonego specjalnie dla Państwa gdzie możecie np. podzielić się swą opinią, wyrazić pochwałę, obawę lub zadać za
naszym pośrednictwem pytanie np. przedstawicielowi urzędu gminy.
Ponadto, wciąż trwają prace nad ostatecznym kształtem rubryki kulturalnej. To ważne szczególnie teraz, gdy Gmina Cegłów,
jako część Powiatu Mińskiego, staje się ważnym elementem nowo mianowanej Stolicy
Kultury Mazowsza.
Dodatkowo znacznie częściej niż dotąd na
naszych łamach gościć będą teraz artykuły
o tematyce sportowej, krajoznawczej i historycznej, dotyczące historii Cegłowa i okolic,
miejscowych zabytków i dziedzictwa materialno-kulturowego. Z radością otwieramy
się także na oddolne, społeczne inicjatywy

oraz stowarzyszenia, których doświadczenie, ofiarność i pomoc w dotychczasowych
działaniach trudno wprost przecenić.
Jednak to nie koniec zmian, bowiem - jak już
z pewnością zauważyliście, wraz z obecnym
numerem Cegiełki gruntownie zmienia się
też szata graficzna pisma. Naszym celem
jest stworzenie prawdziwego life-stylowego
magazynu, tworzonego z myślą o mieszkańcach - jeszcze bardziej miłego dla Waszego
czytelniczego oka.
Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko z całego serca życzyć Państwu przyjemnej lektury.

kcyjny
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Tytuł Stolicy Kultury
Mazowsza dla
Powiatu Mińskiego.

PARTNER WYDANIA:
Urząd Gminy Cegłów

Projekt Stolica Kultury Mazowsza finansowany jest przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego oraz władze poszczególnych powiatów, gmin i miast regionu, w którym się akurat odbywa. Organizowany jest
on corocznie na szczeblu powiatowym,
a każda kolejna „stolica” naszego województwa wyodrębniana jest w drodze konkursu. Projekt ma na celu szerokie wsparcie promocyjne oraz finansowe dla różnych
inicjatyw kulturalnych - przewidzianych
w programie wydarzeń na terenie zwycięskiego powiatu na dany rok.
W ten właśnie sposób anno Domini 2021
zaszczytny tytuł Stolicy Kultury Mazowsza
uzyskał Powiat Miński. Oznacza to tyle, że
to właśnie oferta wydarzeń kulturalnych
naszego powiatu – w tym także gminy
Cegłów – na bieżący rok okazała się najbogatsza i najróżnorodniejsza z wszystkich innych, i jako taka znalazła uznanie
samorządu Mazowsza. Dość wspomnieć,
że harmonogram wszystkich wydarzeń
kulturalnych - zaplanowanych przez nasz
powiat na bieżący rok, liczy sobie ponad 50
pozycji.
Symboliczny jest też fakt, że to właśnie
w Cegłowie, 16 lutego br., w czasie obchodów głośnego jubileuszu 400-lecia nadania
dawnemu grodowi nad Mienią praw miejskich, miała miejsce uroczysta ceremonia
„pasowania” Powiatu Mińskiego na nową
kulturalną stolicę. Aktu wręczenia symbolicznych kluczy z ramienia Marszałka
Województwa Mazowieckiego dokonały
Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska –

członkinie Zarządu Województwa. A przyjęli je z ich rąk najwyżsi przedstawiciele
władz powiatowych w osobach starosty
Antoniego J. Tarczyńskiego, wicestarosty
Witolda Kikolskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego, Mirosława
Krusiewicza.
W ramach tego faktu Gmina Cegłów, jako
jedna z celujących w inicjatywach społecznych i kulturalnych na tle powiatu, dzięki
swej ofercie także często będzie nam przypominać o sobie - wzmacniając tym artystyczny smak i różnorodność proponowanego nam w trakcie tego roku kulturalnego
„menu”. Dla nas cegłowian ważne jest to
tym bardziej, że rok naszego 400-lecia od
kilku lat traktowany był przez władze gminne i mieszkańców jako wielki kulturalny
punkt odniesienia.

Największym
z planowanych w naszej
gminie wydarzeń,
będzie teraz z pewnością
przypadający na drugą
połowę czerwca wielki
Jarmark Świętojański,
a zwłaszcza odbywający
się w jego ramach plener
rzeźbiarski.

Wydarzenie swoją formą (snycerstwo) ma
nawiązywać do osoby Mistrza Lazarusa - legendarnego autora cegłowskiego tryptyku.
W ramach Jarmarku odbędą się tu także
warsztaty garncarskie, których m. in. rolą jest
zwrócenie uwagi cegłowian i gości ku rzemiosłu ceramicznemu - ściśle związanemu
niegdyś z dziejami Cegłowa. Ponadto, pojawiają się tu też w bieżącym roku kontynu-

acje wielu sprawdzonych w zeszłych latach
form, takich jak np. letnia akcja Filmowy
Cegłów. Jedyny znak zapytania, pod którym stoją dziś wszystkie te punkty stanowi
naturalnie niezależny od nas rozwój pandemii oraz rygor związanych z nią obostrzeń,
których – chcemy tego, czy nie - musimy
przestrzegać. Pewnych rzeczy nie da rady
po prostu przewidzieć.
Niespełna cztery lata temu, gdy zaczęto
nieśmiało kreślić plany uczczenia tego ważnego dla nas roku 2021, a owo złowrogie
dziś pojęcie COVID znane było może tylko
wąskiemu gronu specjalistów, nikomu nie
śniły się żadne obostrzenia, a nasze projekty były iście królewskie. Wszystko miało
być „na bogato” i z pompą: ogromny festyn,
ważni goście, szampan i życzenia następnych 400 lat. Cóż, niekiedy świat względem
nas miewa własne plany, którym niezależnie od „widzimisię” musimy się podporządkować. Warto jednak w życiu z niczego nie
rezygnować tak do końca. W końcu inauguracja cegłowskiego 400-lecia, 16 lutego,
mimo wszystko wypadła świetnie. Tym razem także wiele wskazuje na to, że sporo
z tych „dogadanych” już pomysłów, uda się
jednak zrealizować. Naturalnie, wszystkie
one wcześniej należy podporządkować
aktualnym normom sanitarnym i prawnym, ale przecież nie wolno zmarnować
tak ważnej okazji, jaką daje nam właśnie
w prezencie ten szczególny rok. A dotyczy
to, przypomnijmy, obszaru kultury w całym
Powiecie Mińskim.

Do zobaczenia w naszej Stolicy Kultury
Mazowsza!
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JUBILEUSZOWY ROK W GMINIE
Marii Koc, a od pana posła Daniela Milewskiego - elegancki krawat.
Kolejna część obchodów cegłowskiego
400-lecia miała miejsce już w plenerze,
a konkretniej - na Skwerze 400-lecia Praw
Miejskich. Tam jako pierwsza głos zabrała
reprezentująca stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji, Sylwia Jarek-Jaworska, która krótko wprowadziła zebranych w projekt
pt. Cegłowskie Rodzinne Drzewo Rodowe.
Jest to autorska inicjatywa jej stowarzyszenia - składająca się z ujętych w formę
drzewa genealogicznego autentycznych
fotografii cegłowskich rodzin. Tuż po niej,

wójt gminy Marcin Uchman swym przemówieniem zainicjował akt instalacji „Kapsuły
czasu”. Oryginalna akcja Szkoły Podstawowej w Cegłowie polega na osobliwym
„przeniesieniu w przyszłość” skrawka
własnej rzeczywistości. Kapsuła przez następne pół wieku zachowa zgromadzone w
niej skarby, a otwarta zostanie ponownie 16
lutego 2071 roku. Całość obchodów zwieńczył imponujący pokaz sztucznych ogni –
spektakl światła i dźwięku „400 sekund na
400 lecie Cegłowa”.
Na koniec trzeba nadmienić, że wszystkie
te wydarzenia odbywały się z zachowaniem

reżimu sanitarnego, a z części „zamkniętej”
uroczystości (odbywającej się na hali) udostępniono transmisję on-line.
Serdecznie dziękujemy dostojnym gościom
za przybycie oraz za piękne prezenty. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do tych
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
wsparli nasz jubileusz. Specjalne podziękowania składamy firmie BAGS - za udostępnienie autobusu, oraz Lokalnej Grupie
Działania Ziemi Mińskiej - za sfinansowanie
pokazu fajerwerków.
URZĄD GMINY CEGŁÓW

„Kapsuła czasu” to oryginalna
akcja Szkoły Podstawowej w Cegłowie.

Rok 2021, to rok
stojący pod znakiem
jubileuszu
400-lecia nadania
praw miejskich.
Historia Cegłowa jako miasta rozpoczyna
się w 1621 roku. W 1869 r. na mocy dekretu
cara, Cegłów utracił tę godność. Był to rodzaj dodatkowej kary dla społeczeństwa za
poparcie Powstania Styczniowego.
We wtorek, 16 lutego w budynku cegłowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej miała
miejsce specjalna sesja Rady Gminy Cegłów,
która zainaugurowała rok 2021, jako rok
400-lecia nadania Cegłowowi praw miejskich. W trakcie sesji swe zaprzysiężenie
złożyła nowa radna Gminy Cegłów, pani
Maria Rodzik. Sesję zaś poprzedziła uroczystość nadania Powiatowi Mińskiemu tytułu
Stolicy Kultury Mazowsza.
Wtorkowe uroczystości swą obecnością
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uświetniło wielu znamienitych gości, a byli
wśród nich m. in. reprezentujące Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
członkinie Zarządu Województwa - Janina
Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, a także
posłowie na Sejm RP - Marek Sawicki, Czesław Mroczek oraz Daniel Milewski, senator
RP Maria Koc, starosta miński Antoni Jan
Tarczyński oraz przedstawiciele i włodarze
z terenu Powiatu Mińskiego. Wśród gości
znaleźli się również Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek oraz Dyrektor Biura
Filatelistyki Mariusz Dawid.
Później przyszedł czas na krótki program artystyczny. Złożyły się na niego: występ wokalny współprowadzącej wraz z Tadeuszem
Lempkowskim wtorkową galę, Ilony Rojewskiej – Błockiej oraz nagrany wcześniej i odtworzony koncert uczestniczek warsztatów
wokalnych, prowadzonych przez p. Annę
Cegiełkę, zatytułowany “Miasto budzi się”.
Kolejny punkt wtorkowej gali stanowiła
prezentacja książki monograficznej pt. „Na
cegle pisane – Historia miasteczka Cegłów”,
poprzedzona wykładem dr Andrzeja Nowi-

ka - jednego z autorów publikacji.
Do grona szczególnych gości - przybyłych na
“urodziny Cegłowa” - należeli z pewnością
dwaj wysocy rangą przedstawiciele Poczty
Polskiej. Przywieźli oni ze sobą niezwykły
prezent dla cegłowian - folder z kartką
pocztową, otwierającą nowy cykl kart pt.
„Sztuka Sakralna”. Pierwszym bohaterem
niniejszego cyklu został bowiem największy skarb Cegłowa - tryptyk Lazarusa. Sam
akt prezentacji karty upamiętniło sygnowanie jej przez Wójta Gminy Cegłów, Marcina
Uchmana oraz wiceprezesa Poczty Polskiej,
dyrektora Biura Filatelistyki, proboszcza cegłowskiego, ks. Dariusza Cempurę, a także
posła Daniela Milewskiego - osobiście zaangażowanego w ten projekt. Tę część uroczystości zakończyła projekcja nowego spotu,
promującego Cegłów i jego skarby.

Rok jubileuszu,
uzupełnia dedykowana
mu identyfikacja.

W trakcie gali wszystkim dostojnym gościom, radnym oraz sołtysom Gminy Cegłów
zostały wręczone pamiątkowe medale,
a także inne związane z Cegłowem upominki. Z kolei Wójt Marcin Uchman otrzymał
m.in. pamiątkową tabliczkę od pani senator

AKTUALNOŚCI
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„

Na Cegle Pisane:
Historia
miasteczka Cegłów

Pandemia i ograniczenia, które towarzyszą
nam już ponad rok, pokazały jak bardzo
potrzebne są biblioteki. Byliśmy dla czytelników wsparciem w tym trudnym czasie, a książki – rozrywką i wytchnieniem.
Jak większość bibliotek, także nasza, odnotowała niestety spadki spowodowane
zamknięciami i reżimem sanitarnym, ale
staraliśmy się docierać do odbiorcy w różnoraki sposób.

„

to publikacja stanowiąca
podsumowanie wiadomości
o dziejach Cegłowa i ludzi tu

Przyznano nagrody
Czytelnika roku 2020.

W 2020 r. księgozbiór naszej
biblioteki powiększył się o blisko
1400 pozycji, a każda nowa
książka wybrana i kupiona była
z myślą o naszych czytelnikach
i ich indywidualnych potrzebach.

mieszkających.
Z okazji 400-lecia nadania praw miejskich dla
Cegłowa nasza biblioteka przygotowała dwa
wydawnictwa, które gorąco polecamy wszystkim mieszkańcom i miłośnikom ziemi cegłowskiej. „Na cegle pisane: historia miasteczka
Cegłów” to publikacja stanowiąca podsumowanie wiadomości o dziejach Cegłowa i ludzi
tu mieszkających od początków odnotowania
na kartach historii do dziś. Autorzy monografii
podjęli próbę usystematyzowania informacji
już znanych, ale też – przeprowadzając szeroko
zakrojone badania archiwalne – takich, które na
nowo opisują dzieje Cegłowa. Dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Gminy
Cegłów mieszkańcy naszej gminy mogą odebrać książkę za darmo (jeden egzemplarz na
gospodarstwo domowe), dla pozostałych zainteresowanych - koszt 20 zł. Publikacja dostępna
jest w bibliotece.

W trosce o osoby starsze i chore uruchomiliśmy usługę „Książka na telefon”, a dla
dzieci młodszych realizujemy projekt
„Mała Książka Wielki Człowiek”. Udostępniamy książki, prasę, audiobooki i kody do
e-booków w Legimi. Odzwierciedleniem
naszej dotychczasowej pracy i zaangażowania mogą być wyniki Rankingu Bibliotek 2020 ogłoszonego przez Rzeczpospolitą:
3. miejsce w województwie mazowieckim, 40. miejsce w kraju. Drodzy Czytelnicy to dla Was i dzięki Wam!
Miłym akcentem podsumowującym ubiegły rok niech będzie prezentacja grona
najlepszych czytelników naszej biblioteki.
Warto dodać, że najwyższa liczba przeczytanych książek w kategorii dziecięcej
w ubiegłym roku to - 270, a w kategorii
dorosłych – 206. Gratulujemy wszystkim
i zapraszamy do korzystania z naszych
usług!

Mieszkańcy gminy przy odbiorze publikacji „Na
cegle pisane: historia miasteczka Cegłów” mogą
również otrzymać maseczki medyczne z gumką.
Osoby, które odebrały już publikację oczywiście
mogą zgłaszać się po same maseczki.

Literatura dla dorosłych

Cegłowski komiks już
dostępny w gminnej
bibliotece.
Drugim wydawnictwem przygotowanym dla
uczczenia jubileuszu miejskości Cegłowa jest
komiks „Cegłów 1621”, w którym czytelnik znajdzie popularną wśród dzieci i młodzieży formę
obrazkowego przekazu połączoną z ciekawą
przygodową treścią, opartą na faktach historycznych.
Komiks także dostępny jest w bibliotece,
w cenie 10 zł.
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WIEŚCI Z KULTUROTEKI

• Marzena Rogalska – Czas tajemnic
Pierwszy tom nowej trylogii o losach Karli Linde w mistrzowski
sposób oddaje atmosferę Krakowa lat trzydziestych, artystyczną bohemę Zakopanego i pozorną beztroskę życia szlacheckiego
dworku.
• Gabriela Gargaś – Luna
Szalona miłość, spontaniczne wybory i żar, który może zranić. Gabriela Gargaś odważnie opowiada o emocjach silniejszych niż rozsądek.
• Hanna Greń – Północna zmiana
Bardzo interesująca i wciągająca książka, dotycząca okresu Solidarności i stanu wojennego.
• Joanna Jax – Wiosenne przebudzenie
Pierwszy tom cyklu Duchy minionych lat. Epicka opowieść o ludziach żyjących w latach siedemdziesiątych, epoce zmian wartości i nowego spojrzenia na świat. To kolejne pokolenie bohaterów
uwielbianej sagi Prawda zapisana w popiołach.
• Izabella Frączyk – Ryzykowne decyzje
Kontynuacja bestsellerowej serii Kobiety z odzysku (trzecia część).
Ponowne spotkanie z przyjaciółkami przyniesie wiele niespodzia-

Biblioteka
poleca

nek, zwłaszcza że w ich szeregi wkroczy sympatyczna Agata.
Dziewczyna, która uciekła sprzed ołtarza.
• Krystyna Mirek – Gdzie jest happy end?
Krystyna Mirek zadebiutowała w 2011 roku powieścią Prom do
Kopenhagi i chociaż od tamtej pory minęło już 10 lat to swoimi
pięknymi historiami wciąż podbija nowe czytelnicze serca, a stali
czytelnicy z zapartym tchem czekają na jej kolejne opowieści.
• Jacek Piekiełko – Wymazani (kryminał)
• Afekt – 13. tom cyklu o Joannie Chyłce Remigiusza Mroza

Literatura popularnonaukowa
Literatura dla dzieci i młodzieży
• Podróż w przyszłość - kolejna przygoda sympatycznego autka,
z bardzo lubianej przez dzieci serii Samochodzik Franek.
• Pucio, Jadzia Pętelka – cykl książeczek dla najmłodszych
• John Flanagan – Zaginiony książę (XV tom cyklu Zwiadowcy)
• Kroniki Archeo – cykl fantasy Agnieszki Stelmaszyk
• Tu byłem, Tony Halik – Mirosław Wlekły
• Podróż Cilki – Heather Morris
• Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego –
Jack Fairweather
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„Iubilaeum Terrae Cegloviensis”

Dofinansowanie
z Narodowego
Centrum Kultury
w ramach
programu EtnoPolska 2021.
Z radością informujemy, że Uniwersytet
Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie
otrzymał dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021.
Zadanie „Iubilaeum Terrae Cegloviensis”
(Jubileusz Ziemi Cegłowskiej), które zostanie już wkrótce zrealizowane z ramach tego
programu, swą nazwą nawiązuje do obchodzonego w 2021 roku 400-lecia nadania
Cegłowowi praw miejskich. Prawa te, choć
później odebrane, stanowiły sposobność do
prężnego rozwoju dawnego Cegłowa i okalających go miejscowości. Szczególną pozostałością po tych świetnych czasach jest dziś
nasze lokalne dziedzictwo folklorystyczne.
Celem przedmiotowego zadania jest jego
odkrywanie i ukazywanie, zwłaszcza we
współczesnych kontekstach.
W ramach zadania odbędą się prezentacje
specjalnie przygotowanych wystaw: „Cegłowskie regionalia” oraz „Sacrum Terrae
Cegloviensis” wraz z towarzyszącymi im
koncertami, a także warsztaty muzyki
i twórczości ludowej - również zakończone
koncertem, w którym występującymi artystami będą sami uczestnicy warsztatów.
Takie działanie pozwoli nie tylko sięgnąć
do dawnych czasów, ale również przekazać
młodemu pokoleniu wątki historyczne
w celu odtwórczym.

Projekt składać się będzie
z trzech części, a realizacja ich
rozpocznie się już 15 maja.
W pierwszej odsłonie zostaną
przeprowadzone warsztaty wokalne i muzyczne oraz zajęcia
z ruchu scenicznego.
W czasie tych działań członkowie zespołu
zapoznają się z tradycyjnymi utworami oraz
obrzędami (np. żniwnymi, weselnymi itp.).
Warsztaty obejmować będą zajęcia teoretyczne na temat życia codziennego mieszkańców wsi, zwyczajów i obrzędów, gwary,
wyglądu i strojów. Druga część zaś będzie
częścią praktyczną, podczas której przeprowadzone zostaną lekcje śpiewu z uwzględ-

08
06

DOTACJA NA KULTURĘ

nieniem techniki tzw. „śpiewu białego”,
a także próby związane z nauką utworów.
Wykorzystanie przez uczestników warsztatów tradycyjnych instrumentów muzycznych, takich jak bęben taktowy (baraban),
talerze, tamburyn czy skrzypce, pozwoli
na jak najwierniejsze odtworzenie muzyki
ludowej w jej pierwotnym brzmieniu. Powstały w ten sposób Cegłowski Zespół Ludowy stanie się płaszczyzną porozumienia,
budowania relacji i wymiany doświadczeń,
opartą na wzajemnym szacunku dzieci i dorosłych, w tym seniorów.

Osoby starsze zyskają poczucie,
że są potrzebne a także będą
miały możliwość podzielenia się
swoimi wspomnieniami, doświadczeniami oraz wiedzą z dziećmi
i młodzieżą, którzy w wartościowy sposób spędzać będą czas
wolny.

na cegłowskich oficjalnych stronach www.
Ekspozycja ułożona zostanie ze zbiorów
zabytkowych eksponatów, ustawionych na
obszarze Klubu Kulturalne Zacisze. Będą to
zarówno przedmioty związane z Cegłowem,
jak i uniwersalne dawne rzeczy codziennego
użytku - oryginalne historyczne narzędzia
kuchenne i gospodarskie, a także ogół obecnego w Cegłowie dziedzictwa materialnego
związanego z szeroko pojętą kulturą wsi.
Wykorzystane eksponaty pochodzić będą ze
zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej Kulturoteki w Cegłowie oraz z przekazanych
lub wypożyczonych z prywatnych zbiorów
mieszkańców oraz z Parafialnego Muzeum
Etnograficznego w Kiczkach. Wystawa będzie także uzupełniona multimedialnym
przewodnikiem stanowiącym.
W trzeciej części powierzonego cegłowskiemu Uniwersytetowi zadania zrealizowana
będzie tytułowa dla całego projektu wystawa oraz koncert galowy w Kiczkach pt. „Sacrum Terrae Cegloviensis”. O tych niezwykle
interesujących wydarzeniach napiszemy
w kolejnych wydaniach magazynu Cegiełka.

Tadeusz Paweł Lempkowski
Jest to istotne, ponieważ nasza Gmina Cegłów na razie jest gminą wiejską, gdzie jedyną instytucją Kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna – Kulturoteka, a mieszkańcy
nie mają tak bogatej oferty spędzania czasu
wolnego jak w większych miejscowościach.
W tym samym czasie i w ramach tego samego zadania odbywać się będą także warsztaty rękodzieła, na których tworzone będą
stroje i inne pomniejsze elementy tekstylne z tradycyjnymi motywami zdobniczymi.
Znane są przecież stroje krakowskie, łowickie, ale kto dzisiaj wie jak wyglądał tradycyjny strój kołbielski - charakterystyczny
dla kultury cegłowskiej? Finalnym punktem
obu warsztatów będzie przygotowany koncert „Cegłów w pamięci”, w którym uczestnicy-wokaliści i muzycy wystąpią ze specjalnie przygotowanym repertuarem pieśni
dawno zapomnianych. Wykonawcy wystąpią w strojach ludowych, uszytych podczas
warsztatów rękodzieła.
Część druga zadania będzie miała charakter
muzealny i polegać będzie na zebraniu oraz
skatalogowaniu eksponatów charakterystycznych dla historii regionalnej. Efektem
tych działań będzie wystawa, zorganizowana w formie tradycyjnej oraz prezentacji
dostępnej on-line, wyświetlanej w miejscu
jej ekspozycji, a następnie prezentowanej

Aktywni
w Klubie
„ Zacisze Seniora

„

Gmina Cegłów w porozumieniu z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Uniwersytetem Drugiego i Trzeciego Wieku, przy dużym zaangażowaniu finansowym i merytorycznym Fundacji Biedronka, przygotowała
koncepcję utworzenia ośrodka wsparcia dla
osób starszych. Projektowany Klub „Zacisze
Seniora” ma powstać w dotychczasowym
budynku Kulturalnego Zacisza, wykorzystując jego powierzchnie oraz dotychczasowe
osiągniecia i doświadczenie pracowników
w realizacji programów edukacji kulturalnej
oraz wparcia osób starszych. Bezcennymi
w planowanym powstaniu placówki będą
duże doświadczenia i sukcesy na tym polu
cegłowskiego Uniwersytetu.

mieszkańców
Gminy Cegłów,
nieaktywnych
zawodowo,
ze szczególnym
uwzględnieniem osób
samotnych,
wykazujących
chęć i potrzebę
integracji społecznej.

działań ukierunkowanych na wsparcie tej
grupy wiekowej. Projekt nowej placówki zakłada, że osoby w wieku senioralnym
minimum dwa razy w tygodniu skorzystają
z różnorodnej formy aktywności fizycznej,
intelektualnej, manualnej, twórczej czy artystycznej. Efekty tych aktywności przełożą
się na stan zdrowia, ogólne samopoczucie
i poczucie bezpieczeństwa, a w rezultacie
jakość życia naszych seniorów. Zakłada się
również, że dzięki funkcjonowaniu Klubu,
liczba osób wymagających korzystania
z usług opiekuńczych w środowisku domowym pozostanie na stabilnym poziomie.
Dzięki realizacji tego projektu zwiększy się
wrażliwość społeczna, tak istotna szczególnie w niewielkich środowiskach wiejskich.

Przeciwdziałać będzie wykluczeniu społecznemu osób starszych, nie mających wystarczającego wsparcia ze strony bliskich
bądź pozostających z nimi w niewłaściwych
relacjach. GOPS w Cegłowie przeprowadził
analizę danych statystycznych dotyczących
struktury wieku mieszkańców naszej gminy na przestrzeni ostatnich czterech lat.
Zauważalny jest stały, dynamiczny wzrost
liczby osób w wieku 60 +. Ponadto widoczny jest spadek mieszkańców gminy Cegłów
przy wzroście liczby osób w wieku senioralnym. W świetle tych danych można wysunąć
tezę, że na przestrzeni kolejnych lat liczba
osób starszych na terenie Gminy Cegłów
nie tylko nie zmniejszy się, ale nadal będzie
rosnąć. To założenie potwierdzają również
prognozy demograficzne w innych ogólnodostępnych źródłach. Dane jednoznacznie
wskazują na pilną konieczność podjęcia

Wśród zakładanych i widocznych efektów
powstałych w związku z działalnością Klubu, uczestnicy poszerzą swe umiejętności
kulinarne, w tym dbanie o odpowiednie do
wieku i stanu zdrowia odżywianie, a także
zdobędą różnorodne umiejętności twórcze
i artystyczne. Bardzo ważnym elementem
realizacji projektu będzie stałe podnoszenie
sprawności fizycznej i psychomotorycznej
oraz równowagi psychicznej, tak bardzo
zachwianej w okresie pandemii. Realizacja zadania wpłynie również na promocję Gminy Cegłów poprzez chociażby
występy wokalne czy teatralne grupy
reprezentującej Klub, jak również udział
przedstawicieli w Olimpiadzie Seniorów lub
innych zawodach sportowych poza terenem
Gminy. Podczas stałych zajęć warsztatowych, m. in. rękodzieła, plastycznych, wokalnych, użytkowego tańca towarzyskiego,

Projekt skierowany będzie
do seniorów w wieku

60+

gimnastyki i rehabilitacji oraz kompetencji
cyfrowych, uczestnicy z pomocą wykwalifikowanej kadry instruktorów i terapeutów
zrealizują swoje pasje i rozwiną zdolności.
Poprawią kondycję i sprawność fizyczną,
jak również umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z nowoczesnych
technik komunikacji. W programie działania Klubu „Zacisze Seniora” przewidziane
są również wycieczki krajoznawcze ciekawymi szlakami Wschodniego Mazowsza.
Seniorom zapewniony będzie codzienny
obiad. Wiedza i umiejętności uczestników
nabyte podczas wykładów, prelekcji tematycznych, zajęć z psychologiem, prawnikiem, w połączeniu z zajęciami gimnastyki i rehabilitacji pozwolą na lepsze,
bardziej komfortowe i bezpieczniejsze
funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, a także na uniknięcie wielu zagrożeń np. ze strony agresorów czy oszustów.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby starsze
z naszej gminy ze wszystkich sołectw. Organizatorzy przewidują możliwość transportu
dla chętnych z poszczególnych wsi. Jednym
z warunków utworzenia nowej placówki dla
seniorów będzie podpisanie umowy z Fundacją Biedronki, co planowane jest do końca
maja. Wówczas rozpocznie się nabór chętnych Seniorów, a budynek Kulturalnego
Zacisza poddany będzie pracom adaptacyjnym i modernizacyjnym oraz doposażenia
w niezbędne sprzęty. Inauguracja działalności Klubu „Zacisze Seniora” planowana jest
na dzień pierwszego września bieżącego
roku.

Tadeusz Paweł Lempkowski
KULTURA
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Informujemy, iż Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
opracował krótką infografikę z okazji jubileuszu 400-lecia
nadania praw miejskich miejscowości Cegłów.

BIULETYN GMINNY

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Konstytucja
dla
Europy

Pierwsza
taka
konstytucja

Wojciech
Jastrzębowski

Rok 2021 stoi pod znakiem kilku ważnych
rocznic. A są to np. 190 rocznica Powstania
Listopadowego, a także 230 - uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
16 grudnia 2020 r. Sejmik Województwa
Mazowieckiego specjalną uchwałą uczcił
dwie ważne w historii naszego kraju postacie doby romantyzmu: poetę Cypriana
Kamila Norwida, którego 200-lecie urodzin
przypada właśnie na bieżący rok oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego - zapomnianego już nieco myśliciela, przyrodnika
i powstańca listopadowego, który to równo
130 lat temu, w trakcie bitwy pod Olszynką
Grochowską, stworzył swoje najważniejsze
dzieło – „Traktat o wiecznym przymierzu
między narodami ucywilizowanymi”. Jeden
z rozdziałów tej pracy uchodzi dziś za projekt pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy i począwszy od swego powstania, przez wiele dziesięcioleci stanowił,
jak zauważa prof. Roman Kuźniar - „najbardziej profetyczny program jedności Europy”.

Aby upamiętnić ten fakt, fundacja
MY, OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ, której patronuje właśnie
Wojciech B. Jastrzębowski, wystąpiła do włodarzy miast i gmin
Mazowsza - w tym także do wójta
gminy Cegłów - z niecodzienną
prośbą, aby wzięli oni udział
w zainicjowanej przez nią akcji
Wielkiego Samorządowego
Czytania polskiego projektu Konstytucji Europejskiej
z 3 Maja 1831 r.
Przedsięwzięcie to ma polegać na przygotowaniu krótkiego nagrania wideo, na którym
dany włodarz – prezydent miasta, burmistrz
lub wójt - cytuje jeden z artykułów Konstytucji dla Europy z 1831 r. Z wszystkich tych nagrań następnie zmontowany będzie materiał
filmowy, który opublikowany zostanie
w internecie z okazji święta Konstytucji 3 Maja.

Akcja ma na celu nie tylko uczczenie wielkiej rocznicy powstania tego pionierskiego
dzieła, ale także odpowiedź na wzmożoną
potrzebę szerszej promocji edukacji europejskiej. Opinia ta została także podzielona
przez Senat RP, który właśnie W. B. Jastrzębowskiego wskazał jako patrona polskiej
edukacji europejskiej.
Fundacja MY, OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ zachęca także jednostki samorządu terytorialnego do akcji Wielkiego Samorządowego Czytania projektu konstytucji
Jastrzębowskiego, np. w trakcje sesji Rad
Powiatów, Rad Miast oraz Gmin, a także
w czasie apeli Poległych w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych. „Byłaby
to – jak zauważa gorący zwolennik akcji,
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik – także okazja do propagowania wspólnych dla wszystkich Polaków,
europejskich wartości, takich jak demokracja, równość, tolerancja i poszanowanie godności ludzkiej”.

K. Zagańczyk
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* Więcej informacji na temat książki „Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski” - znajduje się na www.jagodawydawnictwo.pl
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Dary

Żywnościowe

Sala konferencyjna
Urzędu Gminy
w Cegłowie, ul. T.Kościuszki 4
Godziny otwarcia punktu:
wtorek 15.30-18.00
środa 15.30-18.00
czwartek 15.30-18.00
piątek 13.30 -16.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że pracownicy GOPS przy
wsparciu pracowników Urzędu Gminy / działu
komunalnego w dniach 01-02 marca 2021
r. wydali ponad 5 ton artykułów żywnościowych dostarczonych przez Caritas Diecezji
Warszawsko- Praskiej.
Żywność ta trafiła do 350 najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Program
Rodzina

Zapraszamy mieszkańców gminy Cegłów do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w złożeniu wniosków o dotację lub rozliczenie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Dyżury konsultantów będą pełnione w siedzibie urzędu gminy
w Cegłowie, 4 dni w tygodniu w godzinach podanych na grafice.
W trakcie pełnionych dyżurów będzie dostępny kontakt telefoniczny pod nr tel. 25 759-59-48 w. 56.
Biorący udział w programie Czyste Powietrze mogą liczyć na dotację lub pożyczkę.
Zadania, które obejmuje Program to przede wszystkim wymiana przestarzałych pieców i kotłów na nowoczesne, spełniające normy uchwały antysmogowej, ale także :
• docieplenie budynku, które nie zapobiegnie przenikaniu ciepła
na zewnątrz i zapobiegnie marnowaniu energii, a przy okazji pozwoli obniżyć rachunki za prąd,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dzięki której także można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie o 40%,
• izolację stropu, podłóg.
O dotację mogą wystąpić osoby fizyczne, które są właścicielami/
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub wydzielonych jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Kryterium dochodowe:
Na podstawowe dofinansowanie roczny dochód dla wnioskującego nie może przekroczyć 100 tyś. zł. W przypadku współwłasności małżeńskiej, wnioskodawcą może być jeden z małżonków,
którego dochód będzie spełniał ww. kryterium dochodu.
Dofinansowanie podwyższone przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kwoty:
1400 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym
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1960 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.
W celu złożenia wniosku o dotację należy przygotować następujące
informacje:
• dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, adres email, nr telefonu)
• dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres)
• nr rachunku bankowego
• pełny numer księgi wieczystej (SI1M/………/…)
• nr ewidencyjny działki
• powierzchnię całkowitą budynku (m2)
• powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej
• rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
• wysokość osiągniętego dochodu na podstawie zeznania podatkowego PIT, złożonego do Urzędu Skarbowego
• w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania należy
mieć zaświadczenie o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze”, które wydaje GOPS w Cegłowie. Zaświadczenie nie może
być wydane wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku.
• powierzchnia nowej stolarki zewnętrznej (drzwi, okna m2) – jeżeli
dotyczy
• do wniosku należy dołączyć certyfikat kotła na paliwo stałe potwierdzający spełnienie 5 klasy wg normy PN-EN 303-5-2012 – jeżeli zakres wniosku o dotację nie przewiduje wymiany pieca.
Złożenie wniosku o dofinansowanie nie wymaga wiedzy o kosztach
związanych z inwestycją.
We wniosku wpisywana jest maksymalna wartość dofinansowania. Całość kosztów kwalifikowanych nie może być mniejsza niż
3 tys. zł i nie może przekroczyć 53 tyś. zł
W ramach Programu osoby, które poniosły wydatek i spełniają kryteria udzielenia pomocy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie
pod warunkiem, że termin poniesionego wydatku nie przekroczył
6 miesięcy.

BIULETYN GMINNY

Wszystkie osoby chętne do udziału
w POPŻ, spełniające następujące kryterium dochodowe: 1 542,20 zł netto
- dla osoby samotnie gospodarującej,
1 161,60 zł netto-dla osoby w rodzinie,
zapraszamy do kontaktu z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Cegłowie, osobiście bądź telefonicznie
tel. 25 759 59 42 lub 25 759 59 47.

500+

Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem
jego potrzeb życiowych. W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na
utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku
życia.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” będzie
trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja
2022 r.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy
rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.,

wnioski można składać już od 1 lutego
2021 r. drogą elektroniczną, czyli przez
Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,
przez bankowość elektroniczną lub przez
portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r.
także drogą tradycyjną (papierową), czyli
osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem
poczty.
• Złożenie wniosku do końca czerwca
2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone
z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się
o świadczenie złoży wniosek na nowy
okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało od
miesiąca złożenia wniosku.

Na dzień 19.04.2021 roku, na nowy okres
rozliczeniowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie wpłynęło 501
wniosków, wydano 429 informacji.
Gmina Cegłów na koniec I kwartału 2021
roku wypłaciła świadczenie wychowawcze
500+ na 1049 dzieci.
W I kwartale 2021 roku na świadczenie wychowawcze 500+ zostało wypłacone
1 575 650,40 zł.

W 2020 roku na świadczenia w ramach
programu „Rodzina 500+”wypłacono łączną kwotę w wysokości 6 279 043,41 zł.
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Kastrobus
TOZ
W połowie marca br. przy współpracy
mobilnego kastrobusa Towarzystwa
Opieki Zwierząt,
działającego przy
schronisku w Celestynowie, została
przeprowadzona niecodzienna akcja,
której celem było przeciwdziałanie nadpopulacji, a także bezdomności zwierząt
poprzez sterylizację/kastrację psów i kotów, mających właścicieli.
W trakcie dwudniowej akcji wykonano
85 zabiegów, z czego 71 u czworonogów z terenu Gminy Cegłów.
Całkowity koszt zadania
wyniósł 10 830 zł.
Dzięki rozłożeniu kosztów między właścicieli zwierząt, TOZ oraz Gminę Cegłów, cena jednostkowa zabiegów była
wyjątkowo atrakcyjna.

„Kiedy śmieci”
Wygodna aplikacja
dla mieszkańców
gminy.

BIULETYN GMINNY

Ogłoszenie ws. obchodów
jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego.

W ramach realizacji ubiegłorocznego
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w całym 2020 r. udzielono
opieki 15 psom, z czego w 2 przypadkach
zwierzęta trafiły do swoich dotychczasowych właścicieli.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, zameldowanych na terenie Gminy Cegłów, które zawarły związek przed
rokiem 1969 i do tej pory nie brały udziału w uroczystym wręczeniu medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, a wyrażają chęć
wzięcia udziału w takim spotkaniu.

Koszty zapewnionej opieki
wyniosły 5 738,99 zł.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu,
pod nr tel. 25 759 59 37 lub 48. W imieniu Jubilatów zgłoszeń
mogą dokonać również upoważnieni najbliżsi członkowie ich
rodziny.

Dzięki prawdziwym miłośnikom zwierząt, a w szczególności Pani Ewie Mockałło oraz Pani Martynie Nalazek, pozostałe 13 psów znalazło nowe domy.

Obchody z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par, które brały ślub w roku 1970 (rocznica 50 lat w 2020
roku), odbędą się w najbliższym możliwym terminie, po otrzymaniu medali przez tut. Urząd.

Podczas marcowej sesji Rady Gminy
Cegłów radni przyjęli Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2021 r.
Budżet przewidziany na realizację zadań wynosi 14 240 zł.

Dzięki opcji Ustawienia użytkownicy aplikacji mają możliwość oznaczenia automatycznego przypomnienia terminu odbioru
odpadów. Dodatkową korzyścią z posiadania aplikacji jest możliwość sprawdzenia obowiązujących zasad segregacji,
a także ustalenia miejsca umieszczenia

Program
„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

konkretnego odpadu. Inną zaletą aplikacji
jest zakładka PSZOK, dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Cegłowie, a także „Informacje gminne”,
w których znajdziemy m.in. aktualne stawki
opłat wraz z numerem konta na opłaty za
odbiór odpadów.

Zadanie będzie realizowane
przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Cegłowie.

Stypendium
Wójta Gminy

Polecamy bezpłatną aplikację „Kiedy śmieci”, dzięki
której mieszkańcy Gminy
Cegłów w łatwy i przystępny sposób, przy użyciu smartfona, sprawdzą
terminy planowanych odbiorów odpadów w swojej
miejscowości. Aby to zrobić, wystarczy jedynie pobrać kod QR, a następnie po
zainstalowaniu aplikacji odszukać swoją miejscowość.
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Informujemy, że wniosek Gminy Cegłów został zakwalifikowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Rekomendowana
wysokość środków przyznanych na realizację programu z Funduszu Solidarnościowego
wynosi 39 168,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie, a jego
celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, które zgłosiły się do Programu.

Stypendium Wójta Gminy Cegłów jest
formą wsparcia rozwoju uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Cegłów. Laureatami
są uczniowie, którzy dzięki swej pracy i zaangażowaniu osiągają znaczące sukcesy
w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu,
a także godnie reprezentują i promują naszą
gminę.

Warunkiem otrzymania
stypendium przez uczniów
klas V-VIII szkoły podstawowej jest uzyskanie
średniej ocen nie mniejszej
niż 5,20 (bez oceny poniżej
dobrej) i wzorowej oceny
z zachowania.
BIULETYN GMINNY

Mimo trudnej sytuacji w szkołach wywołanej epidemią COVID-19, a co za tym idzie
zmianą organizacji pracy (nauczanie zdalne), stypendium za wysokie wyniki w nauce
w I semestrze roku szkolnego 2020/2021
otrzymało 5 uczniów Zespołu Szkolnego
w Cegłowie:

Przez minione lata wręczenie tych szczególnych nagród miało uroczystą oprawę.
Niestety, ze względu na panujące obostrzenia, Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman
nie mógł osobiście spotkać się z wyróżnionymi uczniami.
Niemniej gratulujemy laureatom i życzymy
dalszych sukcesów.

• Nikola Kaczyńska z klasy Va – za średnią
ocen 5,23
• Hanna Antosiewicz z klasy VIc - za średnią
ocen 5,31
• Michalina Gąsior z klasy VIIb – za średnią
ocen 5,36
• Gabriela Branicka z klasy VIIc – za średnią
ocen 5,43
• Amelia Mistewicz z klasy VIIc – za średnią
ocen 5,29

BIULETYN GMINNY
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Spot reklamowy
Kolej na Cegłów!

Obowiązkowy
spis powszechny 2021

BIULETYN GMINNY

Od 16 lutego br., dzięki współpracy Gminy
Cegłów ze Spółką Koleje Mazowieckie –
KM, podróżujący „Kolejami Mazowieckimi”
mogą oglądać w pociągach wyposażonych
w system emisji online spot reklamowy Gminy Cegłów.
Jest to kolejna niespodzianka jaką przygotowaliśmy dla Państwa w ramach obchodów
400-lecia nadania naszej miejscowości praw
miejskich.
Serdecznie dziękujemy Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” za możliwość promocji Cegłowa
w tej formie, podróżującym zaś życzymy przyjemnej podróży przy emisji filmu o Cegłowie.

Gminne Biuro Spisowe przypomina
o trwającym od 1 kwietnia br. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021.
Do 4 maja br. obowiązujące metody spisu
to: samospis internetowy - dostępny pod
linkiem https://spis.gov.pl oraz samospis
w gminnym punkcie spisowym, dostępny w punkcie przyjęć interesanta Urzędu
Gminy Cegłów.
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Od 4 maja pracę swą metodą telefoniczną rozpoczną rachmistrzowie.

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

Usługi asenizacyjne
Wszystkim właścicielom i użytkownikom
nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki
do gromadzenia nieczystości ciekłych przypominamy o obowiązku przechowywania
dokumentacji potwierdzającej wykonywanie usług. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439 z późń. zm.) właściciele
nieruchomości są obowiązani do posiadania
umów i dowodów uiszczania opłat potwierdzających opróżnianie zbiornika.

ków posiada 6 podmiotów.
Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe
firm, które otrzymały zezwolenia na świadczenie usług asenizacyjnych z terenu gminy
Cegłów:

Wywóz nieczystości ciekłych jest działalnością regulowaną i wymaga zezwolenia wójta,
burmistrza/prezydenta miasta właściwego
dla miejsca świadczonej usługi.

1. Alanda Dobosz Krzysztof, Karolina, ul.
Główna 108, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
tel. 607 226 866, 25 757 11 55
2. Firma Handlowo-Usługowa Waldemar
Salomon, ul. Piaski 4, 05-332 Siennica,
tel. 503 069 540 , 25 757 24 16
3. WOJ-MAR Wojciech Kobza, ul. Tartaczna 26, 05-332 Siennica,
tel. 506 194 086
4. Spm-Trans Przemysław Piechoski, Karolina, ul. Główna 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 511 016 502
5. WC SERWIS Sp. z.o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
tel. 32 278 45 31
6. WC TRON Sp. z.o.o., ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław,
tel. 800 808 308.

Obecnie w oparciu o decyzje Wójta Gminy
Cegłów, zezwolenie na opróżnianie zbiorni-

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy

Poza umową, po każdorazowej usłudze
asenizacyjnej właściciel nieruchomości
powinien otrzymać dowód, że zbiornik
jest faktycznie opróżniony. Takim dokumentem może być faktura lub rachunek
imienny, z którego będzie wynikało kto i dla
jakiego zbiornika wykonał usługę.
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Cegłów jest aktualizowany na stronie www.
ceglow.pl w zakładce „Wykaz podmiotów”.

Uhonorowanie mieszkańców
urodzonych 16 lutego

400 rocznica nadania praw miejskich to nie
tylko święto Cegłowa, ale także wszystkich
jego mieszkańców, a przede wszystkim
tych urodzonych właśnie 16 lutego.

urodzić się w tym ważnym i historycznym
dla Cegłowa dniu.
Uhonorowani mieszkańcy otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz upominki.

W przeddzień tej wyjątkowej daty, Wójt
Gminy Cegłów Marcin Uchman spotkał
się z mieszkańcami, którym dane było

Zgodnie z danymi ewidencji ludności datę
urodzin przypadającą na 16 lutego w naszej
gminie posiada 16 mieszkańców. Najmłod-

szy jubilat ma 3 lata, zaś najstarsza mieszkanka obchodziła w tym dniu okrągłe 90
urodziny.
Wszystkim jubilatom w tym szczególnym
dla nas roku życzymy samych sukcesów.

Dodatkowo, usługa asenizacyjna może
być wykonywana w oparciu o umowę
z urzędem gminy w Cegłowie,
tel. 25 759 59 41.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
przyjętym uchwałą Rady Gminy Cegłów
Nr XVII/118/19 z dnia 4 listopada 2019 r.
właściciele nieruchomości zobowiązani są
do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełniania oraz wylewania
się i przenikania jego zawartości do gruntu,
nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Natomiast właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych są zobowiązani
do pozbywania się osadów ściekowych z
częstotliwością wynikająca z instrukcji
eksploatacji przydomowej instalacji.
W przypadku stwierdzonego braku dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, z urzędu wydawana jest
decyzja o wywozie zastępczym.
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Cegłowska
Liga Tenisa Ziemnego

MIESZKAŃCY

O ogniskach
słów kilka

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Cegłowa i okolic tenisem ziemnym oraz wysoką frekwencją w zeszłorocznych rozgrywkach Cegłowskiej Ligi
Tenisa Ziemnego, postanowiliśmy, mimo trudnej sytuacji
epidemiologicznej, otworzyć zgłoszenia do tegorocznej jej
edycji.

Przez trwającą od miesięcy pandemię koronawirusa i presję obowiązków wynikających z pracy i nauczania zdalnego zaczyna
brakować nam czasu na kontakt z naturą.
Kontakt ważny nie tylko z powodu pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne, ale
także dlatego, że pozwala nam się rozluźnić
i odstresować. Dlatego oprócz klasycznych
spacerów warto także wybrać się z rodziną
na piknik lub obiad przy ognisku. Pomysł
prosty w wykonaniu, a może oferować sporo zabawy. Tym bardziej, że nie trzeba się
martwić o miejsca – na terenie gminy znajdują się liczne miejsca ogniskowe, chociażby
obok wiaty w Pełczance lub nieopodal DPS
w Rezerwacie Jedlina.
Jak rozpalić ognisko?

Celem rozgrywek jest popularyzacja tenisa ziemnego wśród
mieszkańców Gminy Cegłów oraz integracja ich poprzez
sport.
Mecze ligowe odbywać się będą na korcie w Cegłowie,
w systemie „każdy z każdym”. W przypadku dużej ilości
zgłoszonych zawodników będzie obowiązywał podział na
grupy.
Biorąc pod uwagę dobre praktyki z zeszłego roku zakładamy, że zawodnicy sami ustalają termin i godzinę meczy oraz
rezerwację kortu.

Mówiąc z harcerskiego doświadczenia, po
pierwsze - niezależnie od kształtu i rozmiaru stosu ognisko ma takie same warstwy, zaczynając od podpałki w centrum
(w lesie dobrze spisze się kora brzozowa
lub żywica drzewa iglastego). Następnie
wędruje na to chrust – najcieńsze gałązki w jak największej ilości, po nałożeniu
których można podpalić podpałkę. Potem
wystarczy kontynuować, dokładając coraz
to większych gałęzi, aż do oczekiwanego
rozmiaru. Jeżeli drewno zbierane będzie
przy miejscu ogniskowym w lesie, dobrym
nawykiem jest zbierać gałęzie, które jak
najmniej stykają się z ziemią – dzięki temu
szansa na to, że są suche jest większa, nawet w porze deszczowej. Jeżeli planujemy
dłuższy pobyt przy ogniu, najlepiej zapas
drewna zabezpieczyć przed rozpaleniem.

W rozgrywkach mogą wziąć udział osoby amatorsko grające
w tenisa ziemnego, które ukończyły 16 lat.
Planowany termin rozpoczęcia zawodów to 15.05.2021 r.,
zakończenie oraz turniej finałowy, w którym udział wezmą
najlepsi zawodnicy rundy zasadniczej, to październik 2021 r.
Wszelkich informacji udziela Referat ds. Sportu pod
nr tel. 539 143 880, 796 450 881
Zapraszamy do udziału!

Lokalny
Animator Sportu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Cegłów
pozyskała środki na dofinansowanie projektu „Lokalny
Animator Sportu”.
Celem tego projektu jest upowszechnienie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
udostępnianie zaplecza sportowego oraz umożliwienie
udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów
sportu w oparciu o ogólnodostępną lokalną infrastrukturę
sportową, a w szczególności boiska „Orlik”.
W tym roku funkcję Lokalnego Animatora Sportu w Cegłowie objął Waldemar Janiszek, mieszkaniec Cegłowa, pasjonat sportu pod każdą postacią.
W związku z obowiązującym stanem epidemii praca animatora oraz funkcjonowanie boisk było dotychczas bardzo mocno
zachwiane. Liczymy jednak, że sytuacja ulegnie poprawie
i niebawem wróci możliwość organizowania rozgrywek, wydarzeń i turniejów sportowych.
Boiska „Orlik” oraz kort do tenisa ziemnego, dostępne są od
poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 22.00 oraz
w weekendy w godzinach 15.00 – 20.00.
W celu rezerwacji prosimy o kontakt pod
nr tel. 539 143 880, 796 450 881.

SPORT

Sztuka rozpalania ognia
tylko z pozoru może się wydawać skomplikowana
i trudna do opanowania.
W praktyce wystarczy
stosować kilka zasad aby nie
musieć się martwić niepowodzeniem
w terenie.

Gdyby podczas rozpalania okazało się, że
brakuje drewna, ogień może zgasnąć.
Jak zachowywać bezpieczeństwo?
Nawet na zabezpieczonym miejscu ogniskowym niebezpieczeństwo pożaru nadal
istnieje, jeżeli podstawowe zasady bezpieczeństwa nie będą przestrzegane. Biorąc
pod uwagę coraz częstsze w ostatnich latach susze, przy ognisku powinniśmy zwracać szczególną uwagę na najbliższe otoczenie – głównie ściółkę leśną i wysuszone
trawy, które zająć ogniem mogą się nawet
od niewielkiej iskry, ale także – w przypadku dużych ognisk - nisko zwisające gałęzie.
Przygotowując się do ogniska należy także
pomyśleć o zabraniu prostych narzędzi do
gaszenia ognia - butelki z wodą lub saperki/łopaty. Dzięki temu, gdyby doszło do
zapalenia okolicznej ściółki, można będzie
szybko reagować i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu.
Podsumowując…
Ognisko jest idealnym sposobem na urozmaicenie spaceru w lesie albo po prostu
na niecodzienny obiad. Biorąc pod uwagę,
że zarówno rozpalenie jak i zabezpieczenie ognia jest łatwe przy obecnych zorganizowanych miejscach ogniskowych
w lasach, warto w ten sposób spędzić razem czas z rodziną na łonie natury.
Filip Sankowski

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Cegłowie filii w Piasecznie chętnie biorą udział w konkursach plastycznych, które wpływają na ich aktywność
twórczą, gromadzenie doświadczeń i przeżyć, a także rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Efektywność
działań dzieci przekłada się na ich wyniki.
Praca Franciszka Brodzika - wykonana pod kierunkiem p. Eweliny Chmielewskiej - zajęła II miejsce w
kategorii 3-4 latków w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Kartka Wielkanocna” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi.
Praca Zofii Makowskiej zajęła I miejsce w kategorii
4-latków, a Jakuba Włodarczyka - III miejsce w kategorii 3-latków w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „My Easter Card”, zorganizowanym przez
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr
362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie.
Obie prace wykonane były pod kierunkiem p. Ingi
Prorok.
Laureatom konkursów gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukcesy przedszkolaków
z Piaseczna

Inga Prorok
18
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Piękna prostota - Jadwiga Wąsowska
Z olbrzymią radością witamy trzeci już
tomik Wierszy Wybranych pani Jadwigi
Wąsowskiej. W tomiku znajdziemy, jak
zwykle, parę życiowych rad, trochę filozofii
świętego Franciszka oraz mądrych alegorii
rodem z baśni Andersena. Ponadto - garść
satyry, jak na przykład żartobliwy wierszyk
o święcie kobiet. I właśnie taka mieszanka
skromnej, nie narzucającej się nikomu mądrości, wieczornych rozmyślań oraz humoru
jest najmocniejszą stroną poezji pani Jadzi.
Autorka nie kpi, nie narzeka, nie formułuje

?

sądów , bo jak sama podkreśla, kocha ludzi
i świat, i to właśnie te dwie rzeczy oraz relacje pomiędzy nimi stanowią zawsze punkt
odniesienia dla jej twórczości. Dostrzega się
tu się pewien wpływ ks. Twardowskiego. Ale
trzeba też szczerze przyznać, że pani Jadwiga jest nadzwyczaj pilną uczennicą księdza
Jana od Biedronki.
Zacytujmy w tym miejscu może taki fragmencik, którego sam wielki piewca Miłości,
„która nie zasłania sobą” z pewnością by się
nie powstydził. „Jeśli nikt z tej drogi prostej

Do zobaczenia... Sylwia Zychowicz - Anc

by nie zbaczał / To nad kim Panie byś się litował
/ I komu wybaczał.” W tomie tym nie brakuje
także wierszy specjalnych, dedykowanych
mężowi i przyjaciołom. Niektóre „prostoty”,
bo tak Autorka z należną sobie trochę chyba
jednak przesadną skromnością, określa swe
utwory, potrafią zdumiewać. Niech świadczą o tym dwa prezentowane Państwu dziś
wiersze autorstwa pani Jadzi. Życzę miłej
lektury.

Był raz Król
Który Krajem władał
Za nic nie odpowiadał
Wydawał rozkazy o życiu
W ukryciu
Naród pełen czci i szacunku
Pragnął Króla wizerunku
I ukazał się Król w aureoli blasku
I powagi
A dziecko z tłumu woła
Król jest nagi

K. Zagańczyk

Droga Sylwuniu,
dziękujemy Ci za Twą obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę, a przede wszystkim przyjaźń.
Obiecujemy, że będziemy korzystać z tego, czego uczyłaś nas swoim życiem i każdy z nas, gdy
pomyśli o Tobie, będzie się starał być lepszym człowiekiem. Wiemy, że to, co w Tobie było wyjątkowe, pozostanie w nas na zawsze, bo Ty pewnie byś tak chciała.
Zapewniamy Cię o naszej wdzięczności i pamięci. Twoich najbliższych zapewniamy o wsparciu
i dobrym słowie. Jesteśmy Ci to winni.
Przekonani, że życie nie kończy się tu na ziemi, nie mówimy Ci żegnaj lecz do zobaczenia…

„Nasza szkolna Mamo...”

Formuła Konkursu skierowana była nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów takich jak: koła gospodyń wiejskich,
stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne oraz
osóby fizyczne. Zakwalifikowało się aż 68
produktów żywnościowych w różnych
kategoriach. Konkurencja była duża i na
pewno wszystkie zgłoszone produkty były
smaczne. Jednak to mój „Keks marchwio-

nicy
Dyrekcja i PracowCegłowie
w
Zespołu Szkolnego

List klasy VI c do swojej Pani.
Kochana Pani Sylwio,
dzisiaj my, jako Pani wychowankowie wraz
z naszymi rodzicami, z wielkim żalem i bólem
towarzyszymy Pani w tej ostatniej drodze.
Odeszła Pani od nas nagle i niespodziewanie
- przepełnia nas rozpacz i poczucie ogromnej straty. Najtrudniej rozstać się z tymi, którzy pozostawili po sobie tyle miłości i dobra.

Zofia Wójcik – laureatką Konkursu
o Laur Marszałka Województwa
Mazowieckiego.
Zawsze interesowały mnie różne konkursy,
a zwłaszcza kulinarne. Często zdobywałam
nagrody i wyróżnienia. Idąc za ciosem poszłam dalej i zgłosiłam swój udział do XIII
edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy
produkt roku 2019.

Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.
Jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…,
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…
/ ks. J. Twardowski/

Tak trudno uwierzyć, tak trudno zrozumieć, że już jutro nie przyjdziesz, nie zapytasz co słychać,
nie będziesz opowiadać o swoich planach i marzeniach, nie przedstawisz mnóstwa pomysłów
na pracę z dziećmi. A one były zawsze dla Ciebie najważniejsze, to dla nich robiłaś tak wiele i tak
bardzo je wszystkie kochałaś.
Kochałaś dzieci, naszą szkołę. Kochałaś życie – chyba tak bardzo jak nikt z nas. Zawsze uśmiechnięta, pełna zapału, energii, pomimo życiowych przeciwności, widziałaś tylko to co dobre i piękne.
Tym dobrem się cieszyłaś a dobrocią chciałaś obdzielić nas wszystkich.
Zawsze można było na ciebie liczyć.
Tak bardzo będzie nam Ciebie brakowało…

Bajka o królu

Sprawiedliwość – cóż słowo to znaczy
Inna dla biednych
Inna dla bogaczy
Inna dla rządzących
Inna dla podwładnych
A jeszcze inna jest dla gromowładnych
Jedno małe słowo a tyle ma znaczeń.
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wo – buraczany” został doceniony i zauważony. Otrzymałam za niego Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2019 w kategorii wyroby
cukiernicze. To już kolejny raz kiedy „Keks
marchwiowo – buraczany” zdobył nagrodę,
ponieważ w 2012 r. otrzymałam Statuetkę „Złotej Sójki” na regionalnym festynie
„Sójka Mazowiecka”, który odbywa się corocznie w Cegłowie. Zachęcam wszystkich
do realizacji swoich pasji i udziału w konkursach kulinarnych.
Zofia Wójcik
Redakcja Cegiełki serdecznie gratuluje Pani
Zofii tej szczególnej nagrody, licząc również
po cichu na skosztowanie tego zwycięskiego
specjału.

Mieliśmy zaszczyt być pierwszą klasą, którą
objęła Pani wychowawstwem. Jesteśmy
z tego dumni, bo była Pani najlepszą wychowawczynią jaką mogliśmy sobie wyobrazić.
Nikt - nawet w najgorszych snach nie podejrzewał, że będziemy też jedyni. Dała nam
Pani tak wiele, że trudno opisać to słowami.
Zapamiętamy Panią jako mądrego, łagodnego i wyrozumiałego pedagoga.
Dziękujemy za sobotnie projekty z francuskiego, za cudowne wycieczki klasowe,
za podchody w nocy, na których niektórzy
najedli się strachu - ale to właśnie takie rzeczy pozostaną w naszej pamięci na zawsze.
Jesteśmy wdzięczni za integracyjne nocowanie w szkole, ciekawe zajęcia wychowawcze, zdjęcia z różnych uroczystości, drobne
upominki, które dostawaliśmy, pouczające
historie życiowe oraz za życzenia świąteczne, które otrzymywaliśmy.
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Dziękujemy za te wszystkie drobiazgi,
a przecież całe nasze życie składa się z takich drobiazgów. Pani potrafiła je dostrzec,
dzięki temu każda chwila stawała się wyjątkowa.
Jako wychowawczyni, wspierała nas Pani
i dodawała otuchy, pocieszała, gasiła spory.
Dawała nam Pani kolejną szansę, zarażała
uśmiechem i pogodą ducha. Stawaliśmy się
lepsi i bardziej tolerancyjni. Nie zapomnimy indywidualnego podejścia do każdego
ucznia i rodzica. Każdy z nas czuł się ważny
i dowartościowany. Dziękujemy, że zawsze
dodawała nam Pani wiary we własne siły.
Była Pani naszą szkolną mamą.
Dziękujemy za każdy uśmiech, dobre słowo,
pomocną dłoń, i za to, że zawsze mogliśmy
na Panią liczyć, za każdą wspólnie spędzoną chwilę. Mieliśmy tyle wspólnych planów
- wycieczkę do Francji, wyjazd nad morze…
Nigdy nie zapomnimy tego ciepła, które od
Pani biło. Swoim promiennym uśmiechem
rozjaśniała Pani nawet najbardziej pochmurny dzień. Nigdy się z Panią nie nudziliśmy, a pozytywną energię dało się wyczuć
przy każdym spotkaniu..
Kochana Pani Sylwio, będziesz na zawsze
żyła w naszych wspomnieniach, a to czego
się od Ciebie nauczyliśmy pozostanie częścią nas...

Uczniowie klasy VI c
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Audiobook
dla fundacji

Warto łączyć artystyczne przedsięwzięcia
ze szczytną ideą!
Z tego właśnie powodu powstaje audiobook
„Wójcicki czyta Rothoffa”. Ponad trzydziestoodcinkowa, surrealistyczna podróż
po przedziwnych rejonach ludzkiej samoświadomości. Opowieść przepełniona
miłością i drwiną z konsumpcyjnego społeczeństwa. Jarek Wójcicki czyta teksty Erica Rothoffa, a ilustruje je autorskimi kompozycjami kilkunastu muzyków. W tym
gronie znaleźli się również artyści związani
z Cegłowem. Produkcją muzyczną zajął się
sam Robert Rogowski.
Dochód ze sprzedaży CD zasili konto prowadzonej przez Elę Rawską Fundacji Światełko Nadziei Dla Syrii.

Zajrzyj
na stronę Fundacji!

MIASTECZKO CEGŁÓW
Pionierska inwestycja

Pierwszy budynek osiedla MIASTECZKO CEGŁÓW zaczął powstawać w lutym 2020 roku w Cegłowie. Inwestycja była całkowicie pionierska. Wiele niepewności i obaw, jak lokalna społeczność odniesie się do pomysłu wybudowania bloków w Cegłowie?
Czy mieszkania w małej miejscowości znajdą nabywców? I co powiedzą sąsiedzi?
Wyzwania tego podjęła się doświadczona firma EDES Sp. z o.o.
z Mińska Mazowieckiego, która od lat realizuje kontrakty dla warszawskich deweloperów jako Generalny Wykonawca. Do celów
realizacji przedsięwzięcia została utworzona spółka celowa
DOBRY ADRES Spółka z o.o., która zakupiła w Cegłowie działki
oraz zaprojektowała na nich osiedle nowoczesnych bloków,
z podziemnymi garażami, windami i dużymi balkonami.

Inwestycja okazała się sukcesem. W pierwszym - gotowym już
prawie do zamieszkania bloku - wszystkie lokale znalazły już nabywców. Deweloper w niedługim czasie rozpocznie przekazywanie nabywcom kluczy do ich mieszkań. Budynek chwalony jest za
jakość wykonania oraz ciekawy design.
W maju br. DOBRY ADRES Spółka z o.o. wkroczy w drugi etap
sprzedaży inwestycji. Zaprojektowane mieszkania, tak jak w przypadku pierwszego budynku, również będą przestronne i ustawne.
W następnych planowanych blokach – oprócz wygodnych, komfortowych mieszkań - przewidywane są także lokale handlowe
i usługowe. Budowa realizowana będzie w oparciu o nowoczesne
technologie, rzutujące w przyszłości na oszczędność mieszkańców.
Celem dewelopera jest stworzenie nowoczesnego osiedla, przyjaznego przyszłym jego mieszkańcom, a także całej społeczności
Cegłowa – już wkrótce miasta.

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu
Stowarzyszenia Strefa Dobrych Wibracji.
Jacek Jaworski
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