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11 LISTOPADA WE WSPOMNIENIACH 

PIOTRA CHABIERY 
Jedenasty listopada. Profesor Krasiński prowadzi wykład z 
algebry. Słuchamy uważnie aby zrozumieć niektóre zawiłe 
równania. Wtem wpada nagle profesor Sochacki i  woła: Chłopcy 
na ulicę! Rozbrajamy Niemców! 

 
Wpadamy na korytarz. 
Czwarty kurs również 
wyszedł. Nasz sekcyjny, Kazek 

Cudny robi zbiórkę. Maguza i 
Wasilewski mają już na sobie 
leguńskie mundury. Znalazło 

się gdzieś kilka austriackich 
Maulicherów i niemieckich 
Mauzerów. Idziemy ulicą na 
rynek. Tam jest urząd gminy i  

posterunek żandarmerii. 
Niemcy nie stawiają oporu, 
oddają legionistom broń, 

pasy i  amunicję. Stoją 
spokojnie pod płotem, 
czekając na dalsze rozkazy. 
Miny mają nietęgie. Zebrało 

się już sporo mieszkańców osady. Jakiś wieśniak zaczyna mocno 
wymyślać Niemcom, wymachując pięściami. Ma do żandarmów o 
coś pretensję. Widać, że rad pochwycić kołka i  spuścić Niemcom 
lanie. Niemcy w strachu. Peowiacy nie pozwalają na samosąd. 

Pani Sochacka zebrała ze sobą grupę młodzieży i  niszczy 
dokładnie niemieckie napisy na urzędach tablicach i szyldach 
sklepowych. Biało czerwone flagi gdzieniegdzie już łopocą na 

wietrze.  
Tego dnia nie ma już lekcji. Jesteśmy zafascynowani nową 

rzeczywistością. Toczą się jeszcze walki na terenie wielu 

miejscowości. Nie wszędzie Niemcy łatwo kapitulują, są zabici i 

ranni po obu stronach. W Stoczku przy rozbrajaniu Niemców 

ginie ojciec mojego kolegi z trzeciego kursu. Dzień za dniem 

peowiacy oczyszczają z Niemców coraz większy teren. Warszawa 

wolna! Do kraju wrócił Józef Piłsudski więziony dotąd w 

Magdeburgu. W Niemczech abdykuje Kajzer Wilhelm. Młodzież 

peowiacka wraz z wracającymi z armii zaborców żołnierzami 

pierwsza zasila szeregi wojska polskiego. (…)  

W tej sytuacji  w naszym Seminarium Nauczycieli  Ludowych w 

Siennicy robią się pustki. Wszyscy peowiacy, którzy ukończyli 

osiemnaście lat, poszli  do wojska. Poszedł mój przyjaciel i  kolega z 

Cegłowa, Maks Szymański. Poszli  niektórzy profesorowie jak 

Królikowski i  Sochacki. Została nas w seminarium garść. Wykłady 

kuleją. Chcę iść do wojska. Nie przyjmują mnie – jestem o rok za 

młody. Postanawiam zwolnić się ze szkoły.  Dyrektor Gnoiński 

odradza mi tłumacząc, że wolnej Polsce potrzeba będzie również 

ludzi wykształconych. Upieram się przy swoim. Proponuje mi 

pracę w  czterooddziałowej szkole w Siodle. Propozycję 

przyjmuję. Z uwagi na warunki domowe ta praca mi odpowiada. 

Mam siedemnaście lat, muszę być samodzielny. 

Z pamiętnika Piotra Chabiery „Osy” 
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11 listopada – jak zwykle – będziemy wspólnie 
świętować odzyskanie przez Polskę Niepodległości. 

Po mszach św. (godz. 9.00) spotkanie przy pomniku, 
potem program artystyczny w sali OSP. 

O godz. 12.00 BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
Informacje również na str. 8 
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DOŻYNKI POWIATOWE 

Dnia 2 września w Cegłowie odbyły się dożynki powiatowo-

gminno-parafialne. Po mszach św. w obydwu kościołach, wszyscy 
przeszli  na stadion.  Starostowie dożynek: Marzena Supieta i 
Jacek Markowski przekazali  chleb dożynkowy gospodarzom 

uroczystości: Staroście Mińskiemu Antoniemu Janowi Tarczyń-
skiemu oraz Wójtowi Gminy Cegłów Marcinowi Uchmanowi .  
Gośćmi dożynek byli  m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Czesław Mroczek oraz Posłowie: Krzysztof 

Borkowski,  Grzegorz Woźniak i  inni . 

 
W trakcie, gdy na scenie występowały zespoły z gminy Cegłów 

(„Zorza”, KGW z Podciernia i  Mieni), komisja konkursowa ocenia-
ła wieńce. Za najpiękniejszy uznała wieniec z Posiadał, drugie 
miejsce zdobył wieniec z Mistowa, trzecie – z Wężyczyna.  

 
Starosta miński Antoni Jan Tarczyński  i  wójt Marcin Uchman 
wręczyli  nagrody w konkursach powiatowych i gminnych: Powia-
towej Olimpiadzie Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przed-
siębiorczości i  Ekologii , Powiatowym Konkursie Potraw Tradycyj  

nych, Gospodyni Roku. Po oficjalnych uroczystościach na scenie 
przez wiele godzin trwał program artystyczny, który prowadził 
Paweł Konjo Konnak. Wystąpiła Biesiada Frantowska, grupa ta-

neczna z Warszawy HAND TO HAND (mistrz Polski w 2011 r.) oraz 
zespół FOCUS.  

 

 IX TURNIEJ GMIN I MIAST 

15 września nasza gmina uczestniczyła w turnieju gmin, jaki od 

lat organizuje gmina Bodzanów (pow. płocki). Najpierw było 

uroczyste powitanie, przemarsz na plac, zapalenie ognia. Repre-

zentanci gmin uczestniczyli  w różnorodnych zawodach sporto-

wych. Jednocześnie trwał przegląd prezentacji  artystycznych 

gmin. Zgodnie z regulaminem program musiał zawierać historię i 

walory gminy.  Wystąpili  pracownicy gminy z wójtem na czele, 

„Podciernianki”, Jacek Dąbrowski, Wojciech Juszczak oraz Hono-

rata Grudzień i jej uczennice, które 

w układzie tanecznym pokazały 

„taniec motyla”. Wg punktacji 

jurorów nasza gmina zdobyła ex 

aequo III miejsce. Gimnazjaliści 

zmierzyli  się w konkursie o ruchu 

drogowym. Wśród konkurencji 

sportowych był turniej siatkówki, 

podnoszenie 17-kilogramowego 

ciężarka, rzuty lotką, strzały z wia-

trówki, rzut gumowc em, przecią-

ganie liny i  inne. Złoty medal w 

strzelaniu z wiatrówki zdobył Krzysztof Ciemerych, wójt Marcin 

Uchman okazał się najlepszym VIP-em. Gmina Cegłów była de-

biutantem w turnieju i  zajęła siódme miejsce w ogólnej klasyfika-

cji  - jak ocenili  organizatorzy - to dobry wynik. 
 

 
Danuta Grzegorczyk 
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WSPÓŁPRACA GMIN 

21 września br., na uroczystej sesji  Rady Gminy Kępice, która 

odbyła się z okazji 

45-lecia nadania 

praw miejskich 

Kępicom podpisa-

no umowę part-

nerską pomiędzy 

Gminą Kępice, a 

Gminą Cegłów. 

Umowę parafowa-

li: Magdalena Gryko – Burmistrz Kępic oraz Marcin Uchman – 

Wójt Gminy Cegłów. Umowa partnerska została zawarta na czas 

nieokreślony i obejmuje m.in. takie obszary współpracy jak: edu-

kacja, kultura, sport itp. Gmina Kępice leży w południowej części 

powiatu słupskiego w województwie pomorskim. 

 

Źródło: www.ceglow.pl  

D A J  S I Ę  O D N A L E Ź Ć !  

Dla akcji ratunkowej czy gaśniczej duże zna-

czenie mają minuty, a tym czasem sekundy 
pożera czas tracony na poszukiwanie miejsca 
docelowego, bo nie ma tabliczki na budynku 
osoby potrzebującej pomocy, jak również 

brakuje numeracji  w sąsiedztwie.  
Często bywa, że tabliczka umieszczona na budynku jest nieczy-

telna lub niewidoczna z drogi. 
Dochodzi do różnych kuriozalnych sytuacji  gdzie np.: wzywający 

pomocy chcąc nakierować służby ratunkowe tłumaczy, że jego 
posesja znajduje się koło kilku brzózek , a po zajechaniu na ulicę 
okazuje się, że cała ulica jest usłana brzozami. 

Rodzina denerwuje się, że pomoc nie nadchodzi, a zastęp straża-
ków czy zespół medyczny prze-
żywa stres, że cenne sekundy 
uciekają, bo nie można odnaleźć 

adresu i tym samym pomóc i 
nachodzące w głowie myśli  czy 
zdążą z pomocą.  
Mieszkańcy powinni zrozumieć, 

że jest to dla ich dobra, a przede wszystkim bezpieczeństwa i 
skrócenia czasu dojazdu ekip ratowniczych.  

Numerujmy swoje własne posesje w czytelny sposób, 

po prostu DAJMY SIĘ ODNALEŹĆ! 

Akcja ta powstała z inicjatywy Radnego Gminy Cegłów,  

 Sławomira Kaczmarka  

PRZEZ SZTUKĘ DO WOLNOŚCI 

Dnia 20 września bie-

żącego roku w Mieni 

odbyła się impreza 

plenerowa zorganizo-

wana przez Fundację 

„Sławek” pod nazwą 

„Art-Mienia”. W 

ośrodku readaptacyj-

nym zostały pokazane 

prace plastyczne naj-

zdolniejszych byłych i 

obecnych więźniów 

zakładów penitencjar-

nych z całej Polski. 

Swój talent pokazała 

również grupa teatral-

na „Nadzieja” z aresztu śledczego Warszawa Grochów. Grupa  ta 

wystawiła przedstawienie pod tytułem „Szukam swojego ojca”.  

 

 
Oni szukają swojego miejsca… 

 

Jak się okazało, w więzieniach są osadzone również talenty mu-

zyczne, czego dowodem były występy zespołów muzycznych z 

Aresztu Śledczego Przytuły, Zakładu Karnego Biała Podlaska i 

Ośrodka Zewnętrznego AŚ Białołęka.  

Marcin Uchman 
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Dnia 5 października po raz trzeci szkoła w Cegłowie zorganizowa-

ła Dzień Patrona, czyli  „Bohaterskich harcerzy Cegłowa ”. Przy-

pomnijmy, że w 2009 roku uchwałą Rady Gminy ustanowiono 

patrona Zespołu Szkolnego. Przed południem d elegacje uczniów 

wraz z nauczycielami złożyły kwiaty na grobie harcerzy poległych 

16 września 1939 roku. Dalsza część święta odbyła się w budynku 

szkoły. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez dyrektor 

Beatę Walas, kombatanci zarządu gminnego swój sztandar 

przekazali  szkole. 

 
 

 
Przekazanie sztandaru  

Wójt Marcin Uchman i  prezes Józef jedynak wręczyli  Odznaki za 
zasługi dla związki kombatantów dyrektor ZS Beacie Walas , dy-
rektor biblioteki Danucie Grzegorczyk i  Jadwidze Sztorc z Mińska 

Maz. To za pamięć i  upowszechnianie historii  z tamtych lat. Dy-
rektor szkoły Beata Walas przypomniała aktywną działalność 
wszystkich cegłowskich harcerzy w czasie wojny, a szczególnie 

tych, którzy 16 września 1939 roku zostali zabici przez Niemców. 
Ich pomnikiem opiekuje się społeczność szkoły. 
 

 
 
 

 
 
Jak zwykle  gośćmi tej patriotycznej uroczystości – poza wójtem 

Marcinem Uchmanem, przewodniczącą RG Teodorą Wójcik - byli 
kombatanci z gminy i  powiatu z prezesem Związku Sybiraków 
oraz Związku Inwalidów Wojennych Józefem Jedynakiem na 

czele. Był też Tomasz Górny przewodniczący Powiatowej Rady 
ds. Kombatantów. Goście na ręce dyrektor szkoły złożyli  podzi ę-
kowania, a młodzież zaprezentowała program artystyczny - mon-
taż słowno-muzyczny poświęcony bohaterskiej walce Polaków z 

najeźdźcą - i  wręczyła kombatantom pamiątkowe zdjęcia z po-
przednich obchodów Dnia Patrona.  

 

 

 

NA ODSŁONIĘCIU POMNIKÓW  

 

Jan Kublik (82 lata) s tworzył u siebie park pamięci  narodowej, posadzi ł 

148 dębów, które upamiętniają ludzi niezwykłych. Dnia 23.10.12 zaprosił 
naszą Bibliotekę do uczestnictwa w uroczystości  ods łonięcia  pomników: 

Papieża Jana Pawła  II i  Dzieci Zamojszczyzny. Panie z  zespołu ZORZA 

uświetniły Mszę Św. oraz program artystyczny. 

Danuta Grzegorczyk 

DZIEŃ BOHATERSKICH HARCERZY CEGŁOWA 
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FESTYN W PIASECZNIE 

Dnia 30 września z okazji  20-lecia Zespołu Szkolnego w Piasecznie 

odbył się festyn dla dzieci. Organizatorem był wójt Marcin Uch-
man i  ZS Piaseczno. 
Na początku był 

program artystyczny 
w wykonaniu  
uczniów miejscowej 
szkoły. Sala gimna-

styczna zapełniła się 
widzami, każdy 
chciał zobaczyć  
swoje pociechy w 

roli  aktorów. Potem Anna Świątek pokazała kurs szybkiej pomocy 
dziecku. Można też było obejrzeć wystawę z historii  działalności 
szkoły. W bloku zajęć edukacyjnych były mini zawody sportowe, 

zabawy z chustą animacyjną, zajęcia plastyczne oraz muzyczne. 
Zainteresowanie różnorodnością atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy, rosło z minuty na minutę. Tym bardziej, że w na-
grodę za aktywność dzieci wcieliły się w rolę strażaków oraz po-

znały samochód policyjny. Odsłonięto nowy plac zabaw, wyko-
nany z funduszu sołeckiego i dzięki zaangażowaniu rodziców. 
Loteria fantowa też cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
 

 
Wykorzystany czas dorosłych na wspólną zabawę z dziećmi.  

 
 
Dorośli  nie nudzili się na festynie dla dzieci, bowiem towarzyszyli 

dzieciom w zajęciach, był punkt pedagogiczny dla rodziców pięcio 
i  sześciolatków, wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego oraz 
stoiska z potrawami. Bogaty program i słoneczna pogoda sprawi-

ły, że publiczność świetnie się bawiła, zarówno dzieci jak i  ich 
najbliżsi.  

Danut a Grzegorczyk 

SP W WICIEJOWE 

Mamy już… 

100 lat 
 

27 października - program uroczystości: 

10.00 odsłonięcie pamiątkowej tablicy i Msza Św.; 

11.15 – wystąpią uczniowie szkoły; 

11.45 – chór Emila Ławeckiego „Manufaktura Dźwię-

ku Oktet Wokalny”; 

12:15 – zwiedzanie szkoły i pamiątkowe zdjęcie 

Zapraszają organizatorzy 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Zaprasza do wirtualnego zwiedzania gminy w Internecie: 

www.regionalia.bibliotekaceglow.pl 

 
 

KONKURS RECYTATORSKI 

Dnia 9 października 2012 r. w bibliotece odbyły się eliminacje 

gminne XI Konkursu Recytatorskiego im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej, który w tym roku przebiegał pod hasłem 
„Uśmiechnij się”. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum 
uczestniczyli  w trzech 

grupach wieko-
wych. Komisja - zgod-
nie z regulaminem - 
na eliminacje powia-

towe wytypowała po 
dwóch recytatorów 
z każdej grupy. Są to: 

Kasia Ostrowska ze SP 
w Wiciejowie, Filip 
Sankowski, Ewelina 
Kania, Wiktoria Nalewka, Patrycja Malesa i  Julia Stankiewicz (ZS 

w Cegłowie).  
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PROJEKT STRATEGII 

ROZWOJU OŚWIATY 

W ostatnich dniach września i  na początku października w szko-
łach Gminy Cegłów odbyły się debaty nad projektem „Strategii 
rozwoju oświaty w Gminie Cegłów na lata 2012 – 2020”. Obecnie 
dokument ten analizują radni  i  wkrótce na sesji  podejmą w tej 

sprawie uchwałę. 
Konieczność zastanowienia się nad przyszłością szkół wymuszają: 
- demografia – malejąca liczba dzieci, 
- ekonomia – rosnące koszty oświaty. 

Gmina Cegłów w czterech miejscowościach ma siedem placówek 
oświatowych: 
- 2 przedszkola – w Cegłowie i  Piasecznie, 

- 4 szkoły podstawowe – w Cegłowie, Piasecznie (I-III), Podcierniu 
i  Wiciejowie, 
- 1 gimnazjum w Cegłowie.  
W tym roku szkolnym w „podstawówkach” jest 335 uczniów, w 

tym 253 w Cegłowie, 47 w Wiciejowie, 14 w Podcierniu oraz 21 w 
Piasecznie (klasy I-III). 
Plan budżetowy na szkoły na ten rok wynosi ogółem 6.462.971 zł, 

w tym subwencja wynosi tylko 4.200.411 zł. Brakującą kwotę 
pokrywa gmina.  
Liczba mieszkańców w naszej gminie ciągle ubywa, a w samym 
Cegłowie przybywa, dlatego Zespół Szkolny w Cegłowie jest jedy-

ną placówką oświatową, która w perspektywie lat 2012 – 2019 
wykazuje utrzymanie obecnej i lości klas o podobnej l iczebności, 
jak w obecnym roku szkolnym. Pozostałe trzy placówki wymagają 
analizy dalszego ich funkcjonowania. 

Analiza liczby dzieci urodzonych do końca 2011 r. i  zamieszkałych 
w obwodach szkoły w Piasecznie i  Wiciejowie wykazuje utrzyma-
nie się podobnej liczby uczniów jak obecnie. Dlatego przedłożony 

do publicznej dyskusji  projekt „Strategii  rozwoju oświaty w Gmi-
nie Cegłów na lata 
2012 – 2020” 
zakłada trzy moż-

liwe rozwiązania:  
- wariant stagna-
cyjny – pozosta-
wienie sieci pla-

cówek oświato-
wych bez zmian; 
- wariant ekono-

miczny  – pozosta-
je tylko Zespół 
Szkolny w Cegło-
wie, do którego 

uczęszczają 
wszystkie dzieci 
dowożone i korzy-

stające z opieki 
świetlicowej. Wa-
riant ten jest naj-
bardziej korzystny, 

jeżeli  chodzi o finanse. Jednak oddziały przedszkolne nie będą w 
stanie przyjąć wszystkich dzieci z terenu gminy. - Dlatego też 

proponuje się przyjęcie wariantu optymalnego, który 

pozostawia dwa ośrodki edukacyjne w Cegłowie i  Piasecznie. 
Zespół Szkolny w Cegłowie wymaga przyjęcia nowych rozwiązań 

architektonicznych, które pozwolą wydzielić uczniów gimnazjum 
od uczniów klas I-VI. 

 
Gmina Cegłów jest podzielona kompleksem leśnym na dwie czę-
ści południową i północną. Po samolikwidacji  placówki w Pod-

cierniu uzasadnione jest więc pozostawienie ośrodka szkolnego 
dla dzieci najmłodszych w południowej części gminy (przedszko-
le, szkoła dla klas: I-III). Istotny jest również czynnik urbanistycz-

ny, gdyż ZS Piaseczno położony jest w samym centrum połu-
dniowej części Gminy Cegłów.  

 
Skutki wariantu optymalnego: 

 Dostęp do edukacji przedszkolnej i  szkolnej dla najmłodszych 
na południu gminy, 

  Zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania jednostek 
oświatowych, 

 Rozbudowa budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie – oddzie-
lenie szkoły podstawowej od gimnazjum, 

 Budowa hali sportowej , 

 Koszty likwidacji  dwóch placówek oświatowych niższe niż ich 
utrzymanie,  

 Przeniesienie uczniów likwidowanych placówek do dwóch 
pozostałych, co nie spowoduje utraty znacznej części sub-

wencji oświatowej,  
 Zwiększenie środków własnych gminy na potrzebne inwesty-

cje, 
 Rozbudowa przedszkola w Cegłowie lub powstanie przed-

szkoli niepublicznych. 
Przewiduje się funkcjonowanie ośrodków przedszkolnych w Wi-
ciejowie i  w Podcierniu na zasadzie prowadzenia ich przez funk-

cjonujące tam stowarzyszenia. Wariant ten nie zamyka możliwo-
ści prowadzenia szkół w Podcierniu i  w Wiciejowie przez stowa-
rzyszenia lub podmioty zewnętrzne. Jednak skoncentrowanie 
rozwoju edukacji  w dwóch ośrodkach pozwoli na poprawę za-

równo warunków lokalowych, jak i  docelowo ma za zadanie pod-
nieść poziom edukacji w Gminie Cegłów. Planuje się również 
termomodernizację placówek w Cegłowie i  Piasecznie, co obniży 

koszty utrzymania budynków. 
Gmina Cegłów jako jedna z nielicznych na terenie województwa mazo-
wieckiego nie posiada pełnowymiarowej hali sportowej. Przyjęcie za ło-
żeń reformy pozwoli na zabezpieczenie wkładu własnego oraz s finanso-
wanie zadania przy udziale ś rodków zewnętrznych do roku 2020. 

Dn. 11.10.12 Komisja Oświaty rekomendowała wariant ekono-

miczny, a jak zagłosują radni – dowiemy się na listopadowej sesji 
Rady Gminy. 
 

 
 

Z dokładną analizą i uzasadnieniem projektu wszyscy zainteres o-
wani Mieszkańcy  mogą zapoznać się na stronie www.ceglow.pl. 
 

Wójt Gminy Cegłów  

 

Oświata w Gminie Cegłów w liczbach. 
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GMINA INFORMUJE 

Wójt Gminy Cegłów oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku 
Mazowieckim zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem 
drewna z przydrożnych zakrzaczeń do składania wniosków o 

wycinkę  
Pozyskany materiał przekażemy za wkład pracy. 
Wnioski można składać do 31 października 2012 r. 
Do wniosku należy dołączyć mapę (szkic) z oznaczonym obsza-

rem, z którego wnioskodawca chce pozyskać drewno- gałęzie. 
Proszę również zaznaczać stronę drogi. 
Zasady wyznaczania terenów pod wycinkę zakrzaczeń. 
1. Pierwszeństwo wycinki mają bezpośredni sąsiedzi 

2. W przypadku nie zgłoszenia się sąsiadów decyduje kolejność 
zgłoszeń, 

3.  W przypadku, gdy na jeden obszar będzie więcej niż jeden 

wniosek podział zostanie dokonany proporcjonalnie do liczny 
złożonych wniosków 

4. Po wyznaczeniu obszarów i przydzieleniu ich wnioskodawcą 
przed przystąpieniem do prac zarządca drogi wskaże zakrza-

czenia do usunięcia. 
5. Po wykonaniu prac na wniosek wnioskodawcy, jednak nie 

później niż do 31 marca 2013r. następuje odebranie prac 

przez zarządcę drogi.  
 

Osoba do kontaktu: Marcin Rudzki UG Cegłów tel. 25 759 59 32; 
Michał Serwinowski ZDP Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758-38-73 
wew. 32. 

Miejsce składania wniosków: UG Cegłów – dla dróg gminnych 
Gminy Cegłów, Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowiec-
kim ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki . 
UWAGA:  

Wycince w ramach powyższej akcji  nie podlegają drzewa powyżej 
10 lat, drzewa na których wycięcie nie zezwolił zarządca drogi. 
W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad zostaną 

naliczone opłaty stosownie do rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 
226, poz. 2306 z późn. zm.).  

W załączeniu wnioski o wycinkę zakrzaczeń: 
1. Wniosek na drogi gminne 
2. Wniosek na drogi powiatowe 

 

 

FESTYN FOLKLORYSTYCZNY 

W PODCIERNIU 

Dn. 14 października Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Pod-

ciernie zorganizowało fe-
styn, za co Wójt Marcin 
Uchman podziękował pre-

zes Lucynie Bajszczak.  
Goście : wicemarszałek UM 
Ewa Orze łowska, poseł 
Krzysztof Borkowski i  Ewa 

Nalewka również chwalili 
zaangażowanie stowarzy-
szenia i  pomysł kultywowa-

nia kultury ludowej. Wystą-
pili: zespół „Zorza”, „Pod-
ciernianki, przedszkolaki z 

Podciernia, zespół „Chodowiacy”, zespół ludowy ze szkoły w 
Stoczku Łukowskim i „Kasianiecka” z Kałuszyna. A wieczorem 
publiczność obejrzała finalistów programu Must be the music  

„PodobaMiSie”.  
 

 
 

 
 

W zespole „Kasianiecka” występuje Marysia 
Gontarska z Podskwarnego (na zdjęciu). 

 
Poza programem artystycznym były różnorodne stoiska, w tym 
wystawa malarstwa Mirosława Chylińskiego, zabawy dla naj-

młodszych, a pracownicy Urzędu Gminy zorganizowali konkurs 
wiedzy o Mazowszu. 
 

 
Danuta Grzegorczyk 
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I MAZOWIECKI TURNIEJ 

PIŁKARSKI 

Dnia 16 września 2012 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie 

i  Okolice i Zespół Szkolny w Cegłowie zorganizowali  I 
MAZOWIECKI TURNIEJ PIŁKARSKI współfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Woj. Mazowieckiego. Patronował  Wójt Gminy 
Cegłów, Marcin Uchman .  Organizacją merytoryczna zajął się 

nauczyciel ZS, Stanisław Wójcik. Turniej rozpoczął się prezenta-
cją drużyn i występem czirliderek – to grupa tancerek Honoraty 
Grudzień. 

W Turnieju udział wzięło 12 drużyn piłkarzy powyżej 15 lat. W 
klasyfikacji  ogólnej I  miejsce zdobyli zawodnicy z Mińska Mazo-
wieckiego OLIMP GIM, II miejsce – Komenda Policji  w Mińsku 
Mazowieckim, III miejsce – Gmina Wąsewo. Na kolejnych miej-

scach znaleźli się: Mienia, Siennica, Gawroniec Groszki, Łaziska, 
„Gorzej być nie może” z Cegłowa, OSP Cegłów, Pełczanka, Gmina 
Cegłów, WKS Orły. Najlepszym bramkarzem został Bogdan 

Pawlukiewicz, a najlepszym zawodnikiem – Marcin Wiącek. 
Puchary i  medale wręczyli: wójt  Marcin Uchman, dyrektor ZS 
Beata Walas  i  prezes stowarzyszenia Lucyna Bajszczak. Na za-
kończenie wszyscy obejrzeli  żonglerkę z piłką w wykonaniu Kry-

stiana Wójcika z Cegłowa, a zespół „Zorza” zaśpiewał specjalnie 
napisaną na tę okazję piosenkę o naszych sportowcach . 
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INFORMACJA DLA BIEGACZY 

Chcesz uczestniczyć w I Biegu Niepodległościowym? 

P R Z E C Z Y T A J  

 Trasa wynosi  11 km; 
 Wiek – od 16 lat / nieletni z oświadczeniem rodzi-

ców; 
 Wpisowe – 10 zł. 
 Uczestnicy biegu będą podzieleni na: kobiety i męż-

czyźni oraz kategorie wiekowe. 
 Laureaci wszystkich grup otrzymają cenne nagrody.  
 Dla pozostałych, którzy dobiegną do mety w ustalo-

nym przez organizatora czasie, będzie wylosowana 
nagroda pieniężna.  

 Szczegółowe informacje: tel. (25) 759 59 48  

Organizator: WÓJT MARCIN UCHMAN 
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