V ZJAZD „GMIN KOLBIAŃSKICH”
W środę 16 lutego b.r. na kolejnym, V Zjeździe zebrali się delegaci Gmin Związanych z Życiem
Św. Maksymiliana Marii Kolbe: Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina i Oświęcimia. Część robocza Zjazdu odbyła
się w Pałacu KRUS w Teresinie. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Został
nim Prezydent Miasta Pabianice – Zbigniew Dychto. W trakcie Zjazdu omawiano też plan działań Związku
w Roku Kolbiańskim. Jednym z tematów obrad było również rozpatrzenie i przyznanie przez Związek nagród
maksymilianowskich. W tym roku otrzymali je: o. Grzegorz Klimczyk, p. Henryk Kucharski, p. Mieczysław Guzik
i p. Maria Wójcicka. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w czasie Mszy św. w Bazylice Mniejszej
w Niepokalanowie. Mszę poprzedziła uroczystość Transitus oraz „Dialog o męce o. Maksymiliana” w
wykonaniu aktorów teatrów warszawskich. Wigilię 70. rocznicy aresztowania przez gestapo o. Kolbego
zakończyło złożenie kwiatów przy Jego pomniku. Następnego dnia uroczystości przeniosły się do
Warszawy – na Pawiak, miejsce uwięzienia o. Maksymiliana oraz do kościoła o. Franciszkanów na
ul. Zakroczymską.
fot. Mieczysław Wojtak /Redakcja
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Z prac Rady Gminy
Piąta sesja Rady Gminy Teresin
należała do najdłuższych w tej kadencji.
Podczas kilku godzin obrad, radni podjęli trzynaście uchwał. Projekt jednej z nich
stał się powodem, dla którego na sesję
przybyła grupa teresińskich handlowców.
Chodziło o projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Paprotnia. Przedmiotowy obszar rozwoju
wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych rozciąga się na
zachód od terenów mieszkaniowo-usługowych zlokalizowanych wzdłuż drogi
krajowej nr 2 aż do północno-zachodniej
granicy gminy. To teren w pobliżu magazynów chłodni „Pago”, które z kolei
znajdują się już poza granicami gminy
Teresin. Wątpliwości przedsiębiorców budził przede wszystkim zapis w projekcie
uchwały o dopuszczalnym przeznaczeniu obszaru. Wedle uchwały dopuszcza
się tam m.in. realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do
1000m 2. Według radnej Ewy Dębskiej
możliwość budowy na tym terenie obiektu handlowego doprowadzi do spadku
obrotów w teresińskich punktach sprzedaży detalicznej, a to z kolei skończy
się zwolnieniami pracowników w tych
sklepach. Wcześniej radna złożyła nawet
wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania
nad tą uchwałą. Wniosek jednak Rada
odrzuciła. W podobnym tonie wypowiadał się radny Ryszard Kacprzak, który z
kolei złożył wniosek formalny o zmianę
w zapisie projektu uchwały, polegający na
zmniejszeniu powierzchni z 1000m 2 do
400m2, co jego zdaniem uniemożliwiłoby
wejście w przyszłości na przedmiotowy
teren kapitałowi zachodniemu w postaci dużych sieci handlowych. Jednak jak
sam przyznał, popełnił gafę, bowiem
nie przygotował się dostatecznie podczas obrad Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury Technicznej, gdzie pracowano nad projektem niniejszej uchwały. Wniosek radnego Kacprzaka także
został odrzucony przez Radę Gminy,
która ostatecznie przy 7 głosach „za”, 5
„przeciw” i 2 „wstrzymujących się” przegłosowała uchwałę. Przypomnijmy jednak, że w myśl podjętej decyzji, wcale nie
musi na przedmiotowym terenie powstać
jakikolwiek obiekt handlowy. „Nie ma

żadnych propozycji ani projektów budowy
tam dużych punktów handlowych” – wyjaśniała radna Antonina Gigier, dodając
przy tym, iż w rozmowach z mieszkańcami gminy słyszała niejednokrotnie
potrzebę powstania większego marketu.
Nie mniej jednak, bezsprzecznym faktem
jest, że równie dobrze w przyszłości może
powstać tam zabudowa mieszkaniowa,
działalność usługowa czy produkcyjna.
Kontrowersyjna na dzień dzisiejszy decyzja, niebawem może okazać się więc bardzo dobrym posunięciem Rady Gminy.
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego
część obrębu geodezyjnego Paprotnia.
Tym razem chodziło o teren ograniczony
m.in. ulicami: O.M.Kolbego, Sochaczewską, Spacerową, a zajmującego łącznie 35
ha.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego część obrębu
Teresin-Gaj. Uchylenie nastąpiło z uwagi
na potrzebę przeprowadzenia procedury
sporządzania planu miejscowego w trybie znowelizowanej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podczas piątej sesji Rada Gminy
Teresin podjęta uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego część obrębu Teresin-Gaj. Teren ten położony jest
w centralnej części gminy, przy lokalnym
szlaku komunikacyjnym – Alei XX-lecia.
Aktualnie obszar jest zabudowany budynkami użyteczności publicznej (placówki
oświatowe), pozostałą jego część stanowi
las oraz drogi. Sporządzenie planu miejscowego dla wskazanego obszaru docelowo pozwoli na kontrolowaną urbanizację
i zagwarantuje funkcjonalność przestrzeni.
Podejmując kolejną uchwałę Rada
wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę
Teresin na rzecz mienia komunalnego
działki gruntu o powierzchni 86 m 2 położonej w obrębie Nowa Piasecznica na
prawach wspólności ustawowej. Docelowo przedmiotowy grunt będzie stanowił
drogę.
Następnie podjęto jeszcze dwie
podobne uchwały dotyczące nabycia

niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie gminy na rzecz mienia
komunalnego. Pierwsza z nich dotyczyła
działki gruntu o powierzchni 303 m 2
znajdującej się w obrębie Gaj. Druga dotyczyła działki położonej w obrębie Starej
Piasecznicy, a mającej powierzchnię 74
m2. Oba grunty będą stanowiły drogę.
Z kolei projekt uchwały w sprawie
nabycia niezabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie Teresin-Gaj gminy
Teresin stanowiącej istniejącą drogę nie
spotkał się z pozytywną opinią większości Rady i po raz pierwszy od dłuższego
czasu głosowanie zakończyło się odrzuceniem projektu. Siedmioma głosami
„przeciw”, sześcioma „za” i przy jednym
„wstrzymującym się” radni nie wyrazili
tym razem zgody na nabycie przez Gminę na rzecz mienia komunalnego dwóch
działek o łącznej powierzchni 2300 m 2.
Zgodność panowała już jednak
przy podejmowaniu kolejnej uchwały.
W ten sposób Rada nadała nazwę ulicy
zlokalizowanej w Paprotni. Odtąd ulica
nazywać się będzie jako Leśna.
Następnie podjęto uchwałę w
sprawie określenia wymagań, jakie musi
spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Teresin.
Rada Gminy podejmując kolejną
uchwałę zatwierdziła tym samym plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
(patrz artykuł „Plan pracy Komisji Rewizyjnej”)
W dalszej części dokonano wyboru reprezentanta Rady Gminy Teresin
do stowarzyszenia pod nazwą „Związek
Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe”. W wyniku
głosowania został nim ponownie radny
Zbigniew Biederka.
Przedostatnia uchwała dotyczyła
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Teresin w obecnej kadencji. W
wyniku podjętej uchwały wynagrodzenie
Wójta pozostało na poziomie ustalonym
w 2008 roku.
Na zakończenie Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na rok
2011.
/red/

Telefon interwencyjny - awarie oświetlenia ulicznego.
Zgłoszenia: (46) 856-06-24,
(46) 856-07-37
pn. - pt.
w godz. 7:00 - 15:00
Firma JOEL AC/DC Jan Olszewski
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Komunikat Powiatowego Zarządu Dróg
W związku z powtarzającymi
się w ostatnich latach gwałtownymi
i intensywnymi opadami deszczu, mając
na uwadze porządek i bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników naszych
dróg oraz terenów przyległych do nich,
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
zwraca się z prośbą o pilne przekazanie
niżej podanych informacji wszystkim
sołtysom, a za ich pośrednictwem
mieszkańcom Waszej Gminy.
1/ zgodnie z art.29 i 30 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 19 z
2007r., poz. 115 z późn. zm./ budowa lub
przebudowa oraz utrzymanie zjazdów,
łącznie ze znajdującymi się pod nimi
przepustami, należy do właścicieli lub
użytkowników gruntów przyległych do
drogi.
Oznacza to, że czyszczenie lub
wymiana rur przepustu pod zjazdem w

celu zapewnienia drożności należy do
właścicieli nieruchomości,
2/ utrzymanie drożności pod
zjazdami z dróg powiatowych na drogi
gminne należy do właściwego terenowo
Urzędu Gminy,
3/ rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa
drogowego, dlatego też przy drogach
powiatowych są to rowy przeważnie
odparowywujące. Zgodnie zart.39
ust.1 pkt 9 wyżej cytowanej ustawy,
zabrania się odprowadzania wody
i ścieków z urządzeń melioracyjnych,
gospodarskich lub zakładowych (posesji, pól i łąk) do rowów przydrożnych
lub na jezdnię.
Jest to zakaz bezwzględny
i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby

podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi,
4/ do odprowadzania nadmiaru
wód opadowych i gruntowych z posesji
służą urządzenia melioracyjne, które
należy wykonać własnym staraniem i
na własny koszt,
5/ utrzymanie rowów melioracyjnych jak i utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych przebiegających
rowem przydrożnym, nie należy do
obowiązków zarządcy drogi.
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez mieszkańców
w trybie pilnym przeglądu przepustów
pod zjazdami na swoje działki.
Małgorzata Dębowska
Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Sochaczewie

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Narodowy
Spis
Ludności
i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku, według
stanu na dzień 31 marca 2011 roku.
Podstawę prawną do przeprowadzenia spisu stanowi ustawa z dnia
4 marca 2010 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz.
277) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz rozporządzenie (WE)
Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań (Dz. U. UE nr L 218 z dnia
13 sierpnia 2008 r.) i rozporządzenie
(WE) Nr 1201/2009 Komisji z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) Nr 763/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie specyfikacji
technicznych tematów i dotyczących
ich podziałów. Akty prawne dostępne
są pod adresem www.stat.gov.pl/gus/
7835_PLK_HTML.htm.
Jest to spis wyjątkowy, zarówno
ze względu na zastosowaną metodykę
zbierania danych, jak i z uwagi na fakt,

że jest to pierwszy spis powszechny
ludności i mieszkań realizowany od
czasu przystąpienia naszego kraju do
Unii Europejskiej.
NSP 2011 obejmuje osoby stale
zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami,
osoby nie mające miejsca zamieszkania i mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Spis nie obejmuje
szefów ani cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw
dyplomatycznych
i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin ani innych
osób korzystających z przywilejów
i immunitetów na mocy umów, ustaw
lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych oraz mieszkań,
budynków, obiektów ani pomieszczeń
będących własnością przedstawicielstw
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
Dane spisowe zostaną zebrane
tylko i wyłącznie na formularzach elektronicznych, w dniach:
– od 1 kwietnia do 16 czerwca
2011 roku w drodze samospisu internetowego, w bezpiecznym połączeniu

sieciowym zostaną udostępnione respondentom formularze elektroniczne,
– od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie, rejestrując
na bieżąco odpowiedzi respondentów w
formularzach elektronicznych,
– od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi
przeprowadzą wywiady w terenie,
wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do przenośnych
urządzeń elektronicznych, tzw. handheld’ów.
Spis powszechny realizowany
jest przez Główny Urząd Statystyczny
przy współpracy jednostek samorządu
terytorialnego, według zaprezentowanej na schemacie struktury aparatu
spisowego. W ramach spisu zostaną
zebrane dane obejmujące: terytorialną,
demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną charakterystykę osób; migracje
wewnętrzne i zagraniczne; charakterystykę etniczno–kulturową; niepełnosprawność; skład i strukturę gospodarstw domowych; wzajemne relacje
członków gospodarstwa domowego;
rodziny oraz charakterystykę mieszkań
i budynków.
Główny Urząd Statystyczny

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM
Piątek 11 marca 2011 roku o godzinie 13.10
– rozmowa na temat bezpieczeństwa w Gminie Teresin
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Najważniejsze są oczekiwania wyborców
Rozmowa z B O G DA N E M L I NA R DE M , Przewodniczącym Rady Gminy szóstej kadencji.
Naszą rozmowę zacznę przede
wszystkim od gratulacji. Ponownie,
społeczność lokalna wybrała Pana na
radnego, z kolei nowa Rada powierzyła
Panu po raz drugi z rzędu stanowisko
przewodniczącego. To osobisty sukces,
ale też zapewne spore zobowiązanie?
Dziękuję za gratulacje. Chciałbym przede wszystkim podziękować
jeszcze raz swoim wyborcom, którzy
zaufali mojej osobie i zagłosowali za
tym, abym pełnił funkcję radnego reprezentując ich w Radzie Gminy. Mój
okręg wyborczy obejmuje miejscowości
- Budki Piasecki, Dębówka, Kawęczyn,
Stara Piasecznica, Witoldów. Radnym
dziękuję za zaufanie jakim obdarzyli
moją osobę powierzając mi kierowanie
Radą po raz kolejny. Dla mnie jest to
duży sukces być przewodniczącym
Rady drugi raz z rzędu i dlatego nie
chciałbym zawieść tych osób, którzy
mi zaufali. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady chciałbym wykorzystać doświadczenie jakie zdobyłem w
poprzedniej kadencji i wykorzystać je
w obecnej.
Może przypomni nam Pan jakie
obowiązki musi wypełnić przewodniczący Rady Gminy?
Jako przewodniczący organizuję
pracę Rady i prowadzę jej obrady. W
szczególności należy do mnie zwołanie sesji Rady, przewodniczenie obradom, zarządzanie i przeprowadzanie
głosowań nad projektami uchwał,
podpisywanie uchwał, przygotowanie
porządku obrad sesji Rady, czuwanie nad kompletnością i zgodnością
z prawem materiałów dostarczanych
radnym, jak również podpisywanie
pism wychodzących z Rady, kierowanie złożony podczas sesji interpelacji
i zapytań radnych do rozpatrzenia
przez wójta gminy, czy także występowanie do wójta w imieniu radnych
i komisji Rady, o udostępnienie odpowiednich dokumentów i materiałów.
To kilka z najważniejszych zadań jakie
wynikają z tej funkcji samorządowej.
Zmienił się skład Rady Gminy,
Pana zdaniem jaka to będzie kadencja?
Przypomnę, że do Rady wraz
ze mną z poprzedniej kadencji weszło
dziewięć osób z komitetu „Niezależni
plus Zdrowie”, popierającego w wyborach na wójta Pana Marka Olechowskiego. Pięć osób w Radzie zasiada po
raz pierwszy. Większość radnych posia-
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da zatem samorządowe doświadczenie.
Uważam, że obecna kadencja Rady nie
będzie mocno odbiegać od pracy poprzedniej, którą cechowała spokój i siła.
Wierzę, że tak będzie i tym razem.
To jakie najważniejsze wyzwania stoją przed obecną Radą Gminy
Teresin?
W latach 2011-2014 będzie przed
nami wiele wyzwań. Jak dobrze wiemy, potrzeb jest więcej niż środków
finansowych, ale to jest naturalne.
Zawsze dążymy do tego, by naszym
mieszkańcom żyło się w naszej gminie
lepiej. Dlatego musimy ustalić, które inwestycje realizujemy wcześniej, a które
później, co nie jest wcale taką prostą
sprawą. Wybór jest naprawdę trudny
i doskonale zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek decyzja będzie miała swoich
zwolenników jak i przeciwników. Takie
są konsekwencje demokracji. Życzymy
sobie, by tych pierwszych było jednak
jak najwięcej.
To które z inwestycji będą w takim razie stanowiły priorytet?
Wiadomo, że do najważniejszych
zadań w tej kadencji należy m.in. budowa obwodnicy Teresina, rozbudowa
oczyszczalni ścieków oraz oczywiście
asfaltowanie czy utwardzanie tłuczniem dróg.
Skoro mówimy o obwodnicy to
powoli ruszają prace na jej budowie.
Powiedzmy sobie jednak szczerze,
mieszkańcy wciąż nie ochłonęli jeszcze
z traumy związanej z modernizacją
Alei XX-lecia, a czekają ich kolejne
utrudnienia drogowe. Przewodniczący
Rady jest spokojny o realizację tego zadania, czy rodzą się pewne obawy?
Przypomnę, że odwodnienie
oraz zmiana nawierzchni Alei XX-lecia to inwestycja nadzorowana przez
Powiat, ponieważ jest to droga powia-

towa. To Starostwo jest odpowiedzialne
za wybór wykonawcy oraz nadzór nad
wykonaniem tej inwestycji. Jak to było
wykonywane to sami Państwo widzieliście. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, iż prace na budowie obwodnicy
Teresina już się rozpoczęły. Jest to projekt pt. „Kompleksowe przygotowanie
terenów pod działalność inwestycyjną
w Gminie Teresin – I etap”. Został
wybrany do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013. Obwodnica w I-etapie zostanie wybudowana z Teresina od Alei
XX-lecia do drogi Kawęczyn – Kaski.
Jest to jedna z największych dotychczas
w naszej gminie inwestycja drogowa
warta kilkanaście milionów złotych.
Dofinansowanie w 85 % pochodzić będzie z funduszy europejskich. Poprzez
wybudowanie obwodnicy zyskamy połączenie z autostradą A2, której zjazdy
będą w Gminie Wiskitki. Zakończenie
I-ego etapu ma nastąpić na początku
2012 roku. Uważam, że po doświadczeniach jakie widzieliśmy przy realizacji
inwestycji na Alei XX-lecia , prace na
budowie obwodnicy Teresina będą
przebiegać prawidłowo i zgodnie z
harmonogramem. Należy także zaznaczyć, że na jednej z ostatnich sesji Rady
Gminy zostały uruchomione środki
na projekt dalszej części obwodnicy
tj. wykonanie mostu przez rzekę Pisię
i połączenie z drogą na Aleksandrów
(tzw. II etap).
Dokonując szybkiej analizy,
Pana zdaniem, co stanowi najsilniejszą stronę naszej gminy, a co należy w
pierwszej kolejności poprawić?
Według mnie jedną z silniejszych stron naszej gminy jest położenie.
Umiejscowienie w sąsiedztwie Warszawy, co jest źródłem korzyści zarówno
dla mieszkańców Gminy – Warszawa
jako miejsce pracy i korzystania z szeroko rozumianych usług – jak i gminy
– bliskość stolicy podnosi atrakcyjność
inwestycyjną i rekreacyjno-wypoczynkową gminy Teresin. Poprzez wybudowanie obwodnicy Teresina, która
połączy Teresin z autostradą A2 jeszcze
bardziej zwiększy atrakcyjność naszych
terenów. W ostatnich latach gmina Teresin przekształca się z gminy rolniczej
w kierunku bardziej złożonym funkcjonalnie. Wzrasta ranga funkcji mieszkaniowych i pozarolniczej działalności
gospodarczej.

5

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

c.d. Najważniejsze są oczekiwania wyborców
A co do drugiej części pytania,
to poprawić w pierwszej kolejności należy w sieć kanalizacyjną. Może słowo
poprawić jest nie na miejscu, po prostu
należy ją zbudować. Istniejące oczyszczalnie są na dzień dzisiejszy, można
powiedzieć, mało wydajne. Moim zdaniem, ten problem trzeba rozwiązać
poprzez budowę oczyszczalni ekologicznych przydomowych.
Jest pan członkiem dwóch stałych
komisji Rady. Proszę przypomnieć, jakie to komisje i na czym będzie polegała
Pana praca w ich strukturach w okresie
szóstej kadencji Rady Gminy?
Pracuję w Komisji Administracji
i Przestrzegania Prawa jako członek.
Poprzez działanie w tej komisji chciał-

bym poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Z kolei w Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Technicznej jestem zastępcą przewodniczącego. Działając w tej komisji
chciałbym przyczynić się m.in. do
lepszego i zgodnego z wolą większości
mieszkańców opracowywania planów
zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.
Na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć, czego jako samorządowiec życzyłby sobie przewodniczący
Rady Gminy Teresin?
Jako samorządowiec życzyłbym
dobrej współpracy zarówno w samej
Radzie jak i Rady z władzami gminy

w rozwiązywaniu problemów, które
wpływają na dynamiczny rozwój naszej
gminy. To oczywiste, że moim pragnieniem jest, by w okresie obecnej kadencji
powstało możliwie jak najwięcej inwestycji, by mieszkańcy byli zadowoleni
ze standardu życia, byśmy jako radni
spełnili oczekiwania naszych wyborców i nie zawiedli ich zaufania.
A więc serdecznie życzę tego
Panu jak i całej Radzie Gminy i dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Rozmawiał Marcin Odolczyk

WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN
Mając na uwadze zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina
Teresin w lipcu 2010 roku wystąpiła
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest i otrzymała bezzwrotną
dotację w wysokości 50 000,00zł. Inwestycja realizowana będzie w roku 2011.
Środki pozyskane przez Gminę Teresin
przeznaczone są tylko i wyłącznie na
demontaż i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na
wykonanie nowych pokryć dachowych.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które

są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać
wnioski do Urzędu Gminy Teresin,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 marca 2011 roku. Do wniosku należy
dołączyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
– oświadczenie, iż obiekty, na
których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na
cele działalności gospodarczej;
– ocena stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest;
– dokument potwierdzający
przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych

wydany przez Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie;
- dokumentacja potwierdzająca
aktualny stan pokrycia dachu (fotografia).
W związku z ograniczoną ilością
środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informację
można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w Teresinie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, pod
nr telefonu 46 864 25 62.

/UG/

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Podejmując jedną z uchwał podczas piątej sesji Rady Gminy w Teresinie zatwierdzono plan pracy Komisji
Rewizyjnej na bieżący rok. Przypomnijmy, że skład Komisji tworzą radni: Zbigniew Biederka, Małgorzata Matejka,
Jan Mitrowski, Janusz Paradowski
oraz Jerzy Wójcik (przewodniczący).
Zgodnie z uchwałą plan pracy zakłada
kontrole problemowe typu:
- kontrola działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Teresinie (lipiec),

- ocena realizacji budżetu gminy
Teresin za pierwsze półrocze 2011r.
(wrzesień),
- kontrola realizacji wybranej inwestycji (październik).
Ponadto Komisja dokona oceny
wykonania budżetu gminy za 2010
rok. Do jej zadań należeć będzie także
- zgodnie z uchwałą o samorządzie
gminnym - wystąpienie z wnioskiem
do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin.
/red/

KOMUNIKAT

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na terenie naszej
Gminy, które zawarły związek małżeński 50 lat temu tj. w 1961 roku, o kontakt telefoniczny w terminie do dnia 30 marca
2011 roku. Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim.

Telefon kontaktowy: /46/ 864-25-54
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Kierownik USC
Jolanta Kononowicz
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WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Uchwałą nr 9/2010 Krajowej
Rady Izb Rolniczych z dnia 01 grudnia
2010 roku zostały zarządzone wybory
do izb rolniczych na dzień 3 kwietnia
2011 roku . Gmina Teresin ze względu
na swoje położenie geograficzne podlega pod zarząd Mazowieckiej Izby
Rolniczej z siedzibą w Wesołej. Zgodnie
z ustawą o izbach rolniczych prawo
kandydowania do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej , a także
prawo wybierania przysługuje :
- osobom fizycznym i prawnym,
będącymi podatnikami podatku rol-

nego, podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej
- członkom RSP posiadającym w
nich wkłady gruntowe.
Krajowa Rada Izb Rolniczych
uchwaliła także terminarz wykonania
poszczególnych czynności związanych
z przeprowadzeniem wyborów. Na
podstawie terminarza:
- dnia 14 marca 2011 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na
członków rady powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- dnia 20 marca 20011 roku
zostaną wyłożone spisy członków izby
rolniczej uprawnionych do udziału
w głosowaniu celem sprawdzenia.
Pomoc w przeprowadzeniu wyborów zapewnia Urząd Gminy. Siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej
powołanej do realizacji terminarza
wyborczego i przeprowadzenia głosowania będzie Urząd Gminy. Adres
strony internetowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej: www.mir.pl
/UG/

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W SOŁECTWACH GMINY TERESIN – WYBORY 2011

Lp

Data

kworum

Sołectwo

Godz.

Miejsce zebrania

1

1 marca

30

Granice

18.00

Szkoła Podstawowa Paprotnia

2

2 marca

30

Elżbietów

17.00

Gimnazjum w Szymanowie

3

2 marca

30

Szymanów

18.00

Gimnazjum w Szymanowie

4

3 marca

30

Paprotnia

18.00

Szkoła Podstawowa Paprotnia

5

7 marca

30

Topołowa

18.00

Świetlica Topołowa

6

9 marca

30

Teresin-Gaj

18.00

Urząd Gminy, sala nr 6

7

10 marca

20

Nowe Paski

17.00

W domu sołtysa p. H. Chaber

8

10 marca

20

Stare Paski

18.30

W domu sołtysa A.Szymańskiego

9

11 marca

7

Gaj

18.00

W domu sołtysa p. D. Chodaka

10

14 marca

30

Budki Piaseckie

17.00

Szkoła Podst.,Budki Piaseckie

11

14 marca

30

Dębówka

18.30

Szkoła Podst. Budki Piaseckie

12

15 marca

30

Seroki-Wieś

18.00

W domu sołtysa p. K. Antczaka

13

15 marca

27

Skrzelew

18.00

Remiza OSP Skrzelew

14

16 marca

30

Nowa Piasecznica

18.00

W domu sołtysa. p. P. Bieguszewskiego

15

17 marca

13

Pawłówek

18.00

W domu sołtysa p.J. Bluszcza

16

18 marca

21

Maurycew

18.00

W domu sołtysa p. St. Jarzyny

17

21 marca

11

Witoldów

17.00

Remiza OSP MIkołajew

18

21 marca

23

Mikołajew

18.30

Remiza OSP Mikołajew

19

22 marca

22

Ludwików

18.00

W domu sołtysa p. Z. Szymańskiego

20

23 marca

30

Seroki-Parcela

18.00

W domu sołtysa p. K. Pietrzak

21

24 marca

11

Lisice

18.00

W domu sołtysa p. T. Mikulskiego

22

25 marca

15

Izbiska

18.00

W domu sołtysa p. J. Włodarczyka

23

28 marca

23

Nowe Gnatowice

18.00

Remiza OSP Stare Gnatowice

24

29 marca

30

Maszna

18.00

Klub Rolnika Maszna

25

30 marca

26

Pawłowice

18.00

W domu sołtysa p. S. Gmurka
/UG/

Podziękowanie

Absolwenci klasy I-VIII A i B Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie rocznika
1964-1972 składają swoją wdzięczność i podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu spotkania „zjazdu absolwentów”
w dniu 5 lutego 2011r. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, a głównie do wójta Gminy Teresin Marka
Olechowskiego oraz Szczepana Tymorka za pomoc w organizacji „spotkania po latach”. Jednocześnie życzymy im dużo
zdrowia, sukcesów w pracy, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i wszystkiego najlepszego wraz z podziękowaniem
za taką wspaniałomyślność i pomoc.
Absolwenci klasy I-VIII A i B rocznika 1964-1972
Szkoły Podstawowej w Szymanowie

PROSTO Z GMINY
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TEKST SPONSOROWANY

TEKST SPONSOROWANY

Gaz ziemny w Gminie Teresin
SIME Polska Sp. z o.o.
jest dostawcą i sprzedawcą gazu ziemnego
na terenie powiatu sochaczewskiego. Obecnie
posiadamy łącznie ok.
62 km gazociągów (na
terenie gminy Teresin
– 16 km) oraz dostarczamy gaz ziemny w sumie do ponad 135 odbiorców.
Zaufali nam m. in. MARS Polska,
Bakoma, Boryszew, Gimnazjum w Teresinie, Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sochaczew, Szpital Powiatowy
w Sochaczewie oraz duża grupa klientów indywidualnych.
Na terenie Gminy Teresin nasza
sieć znajduje się w miejscowościach:
Elżbietów, Zielonka, Stara Piasecznica, Dębówka, Budki Piaseckie oraz
w Teresinie i Paprotni w ulicach: ul. 1go maja, Al. XX-lecia , ul. Lipowa, ul.
Szymanowska, ul. Wąska, ul. Załamana,
ul. Zielona, ul. O. M. Kolbego. Oznacza
to, że mieszkańcy ww. miejscowości
oraz ulic mogą już teraz sprawnie
i szybko przyłączyć się do sieci i rozpocząć korzystanie z gazu ziemnego.

W 2011 r. oraz przyszłym roku
planujemy położyć gazociąg w Teresinie oraz Paprotni w ulicach: Rynkowej, Pocztowej, Kwiatowej, Kaskiej,
Teresińskiej, Załamanej, Krótkiej, Guzowskiej, Słonecznej, Cichej, Środkowej, Perłowej, Srebrnej oraz Kampinoskiej. Nasz program gazyfi kacji może
podlegać rozszerzeniu o kolejne ulice
i miejscowości w zależności od zainteresowania przyszłych odbiorców. Informacje dotyczące procesu przyłączenia
się do sieci zawarte są na naszej stronie
www.simepolska.pl
Prosimy Państwa o kontakt
z nami oraz zgłaszanie zainteresowania przyłączeniem do sieci. Mając informacje od Państwa będziemy mogli
precyzyjnie kierunkować i planować
nasze inwestycje.
Kontakt z SIME Polska Sp.
z o.o.: Biuro w Sochaczewie: ul. Warszawska 31, tel.: 46 862 43 38, czynne
od poniedziałku do piątku od 10 do 17.
Biuro w Teresinie, ul. Szymanowska 19,
tel. 46 861 44 54, czynne w poniedziałek

i czwartek od 13 do 16.45. Nasz adres
e-mail: info@simepolska.pl
Zachęcamy Państwa do przyłączania się do naszej sieci. Korzystanie
z gazu przynosi użytkownikom wymierne korzyści ekonomiczne, ponadto
gaz ziemny nie wymaga magazynowania, składowania, nie generuje pyłów,
sadzy i popiołu. Jest paliwem bardzo
ekologicznym. Zapewnia najwyższy
komfort obsługi i użytkowania.
Osobom chcącym przyłączyć
się do sieci gazowej Bank Spółdzielczy
w Teresinie oferuje pomoc finansową
poprzez uruchomienie preferencyjnej
linii kredytowej.
W kolejnych numerach Prosto z Gminy będziemy informować
Państwa o trwającej rozbudowie
sieci oraz korzyściach wynikających
z użytkowania gazu ziemnego.

/SIME Polska/

Klub Przedszkolaka „Misiowy kącik” zaprasza!
Od października zeszłego roku,
przy ul. Kolbego 20 w Paprotni, działa
Klub Przedszkolaka Misiowy kącik. Zapewnia on całodzienną lub godzinową
opiekę nad dziećmi w wieku od 2 do
5 lat. Czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
Oferta klubu jest bardzo elastyczna
i skierowana zarówno dla rodziców,
którzy muszą zapewnić swojemu dziecku codzienną, regularną opiekę, jak
i do rodziców, którzy chcieliby zostawić
dziecko pod profesjonalną opieką zaledwie na kilka godzin. Dzięki ofercie
godzinowej rodzice mogą spokojnie
załatwić sprawy urzędowe, odwiedzić
fryzjera czy zrobić zakupy bez obawy
o dziecko, które w tym czasie przebywa
w gronie rówieśników. Jest to również
propozycja dla osób, którym zachorowała opiekunka i które mają problem ze
znalezieniem zastępstwa na kilka dni.
Misiowy kącik oprócz standardowej opieki i wyżywienia, oferuje
również dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Lepienie z gliny, lekcje języka angielskiego i zajęcia teatralne to obecna
propozycja, z której można skorzystać.
Będzie ona modyfi kowana i poszerzana
w oparciu o opinie i sugestie rodziców.
Z zajęć dodatkowych skorzystać mogą
wszystkie dzieci, również te, które na co

8

dzień nie zostają pod opieką Klubu.
Oprócz tego, Misiowy kącik organizuje przyjęcia urodzinowe dla dzieci
w każdym wieku.
„Misiowy kącik jest przyjaznym miejscem, w którym dzieci
mogą spędzać czas nie tylko wspólnie się bawiąc, ale również ucząc
nowych rzeczy. Dla maluchów, które po raz pierwszy przychodzą do
Klubu Przedszkolaka jest to duże
przeżycie. Dlatego najważniejsze
dla nas jest zapewnienie ciepłej,
domowej atmosfery, w której dzieci
mogą czuć się dobrze” – powiedziała Karolina Krukowska,, założycielka Klubu Misiowy kącik.
Karolina Krukowska, pomysłodawczyni i założycielka Misiowego
kącika posiada wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Przez kilka lat
prowadziła Świetlicę Profi laktyczną
i Wychowawczą, działającą przy Domu
Parafialnym w Niepokalanowie. Wielokrotnie pełniła funkcję wychowawcy na
koloniach i obozach językowych. Posiada
także praktykę jak instruktor zajęć tanecznych dla dzieci, prowadzonych m.in.
w Teresińskim Ośrodku Kultury.
Szczegółowych informacji nt.
oferty i funkcjonowania Klubu Przedszkolaka udziela:

Karolina Krukowska
Klub Przedszkolaka Misiowy Kącik
ul. Kolbego 20 (naprzeciwko Bazyliki w Niepokalanowie, nad salonem
fryzjerskim Elizabeth)
Paprotnia
tel. kom. 0 606 614 269
e-mail: karolina.krukowska@misiowy.com.pl
Więcej informacji również na
www.misiowy.com.pl

Numer 01/2011
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Ferie w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich
Podobnie jak i wszystkie szkoły podstawowe w gminie Teresin tak
i placówka w Budkach Piaseckich
zaprosiła uczniów na feryjne zajęcia. Na uczestników czekały gry
i zabawy, konkursy, zajęcia świetlicy
szkolnej, sali komputerowej i zajęcia
sportowo- rekreacyjne. Odbywały
się także wyjazdy do szkoły w Paprotni czy do hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie. Innym razem zaproszono

w swoje progi uczniów z innych szkół
gminnych. Goście mieli okazję obejrzeć przedstawienie przegotowane

przez koło teatralne, muzyczne i taneczne. Szczególnie dzieciom podobała się bajka o „Czerwonym Kapturku”
i dość wyjątkowej Babci. Odbyła
się także dyskoteka walentynkowa,
podczas której przeprowadzono m.
in. konkurs na najbardziej roztańczoną szkołę. Na stronie internetowej
www.szkola-budkipiaseckie.pl dostępna jest fotorelacja z tych wydarzeń.
/red/

Sztuka modelarstwa
Modelarstwo jako forma zajęć
pozalekcyjnych, polega na budowie
modeli redukcyjnych w odpowiedniej
podziałce, z gotowych zestawów fabrycznych. W naszej szkole jest ono
traktowane jako zabawa ucząca precyzji
i wytrwałości w działaniu. Samodzielne składanie poszczególnych elementów modelu jest okazją do praktycznych zastosowań techniki. Zajęcia uczą
umiejętności współdziałania w grupie
o podobnych zainteresowaniach i zdolnościach. Na kole, uczniowie dzielą się

doświadczeniami z młodszymi kolegami oraz wymieniają się informacjami
na temat sklejanych modeli. Jednocześnie, pogłębiają wiedzę historyczną
poprzez wyszukiwanie informacji
w Internecie, wydawnictwach encyklopedycznych oraz oglądając dokumentalne filmy z okresu II wojny światowej. W dwugodzinnych, wtorkowych
spotkaniach, uczestniczy 14 uczniów
z klas IV-VI.
W dniach 8-9 lutego 2011r.
w Szkole Podstawowej w Teresinie

odbyła się wystawa modeli plastykowych. Została zorganizowana z inicjatywy koła modelarskiego, działającego
w szkole od września 2008 roku.
W wystawie zaprezentowano 35 modeli. Były to samoloty, śmigłowce, okręty
i pojazdy gąsienicowe. Prezentacja prac
koła modelarskiego cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów i rodziców.
Krzysztof Rachoń
opiekun koła

Z MITOLOGIĄ NA TY
Pod takim hasłem w Szkole
Podstawowej im. św. M. Kolbego w
Teresinie, w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom” odbył się cykl spotkań
uczniów klasy IIa z mieszkańcami
Olimpu. Wizyty rozpoczęły się cyklem
zajęć głośnego czytania mitów dla dzieci według Grzegorza Kasdepke. Jedno
ze spotkań w całości poświęcone zostało Janowi Parandowskiemu - twórcy „Mitologii”. W trakcie spotkania
uczniowie oprócz biografii poznali również mit o powstaniu Rzymu. Następnie
przystąpili do konkursu plastycznego.
Zadaniem było przedstawienie wylosowanego boga bądź innej postaci czy
miejsca związanego z mitologią.
Spośród
złożonych
prac
komisja konkursowa w składzie:

PROSTO Z GMINY

A. Fortuna – nauczyciel plastyki,
K. Fiołek – nauczyciel jęz. polskiego
dokonała wyboru prac i przyznała następujące miejsca:
1 miejsce - praca Edyty Pajki „DEDAL’ oraz praca Emilii Wawro „Posejdon”
2 miejsce - praca Żanety Stachury
„DEMETER”
3 miejsce - praca Aleksandry Lesińskiej „DEDAL”
Ponadto w tej kategorii komisja
przyznała wyróżnienie dla Bartłomieja Trochimiuka za pracę „ OLIMP”.
Uczniowie mieli również możliwość
wykazania się zdobytą wiedzą podczas
spotkań w przygotowanym teście wiedzy „Z mitologią na Ty”.

Laureatem w tej kategorii została
Aleksandra Lesińska, która pokonała
Julię Brodowską i Szymona Bartosika.
Dodatkową atrakcją spotkań
były scenki dramowe wystawione przez
uczniów kl. Va na podstawie mitu „Demeter i Kora” Wandy Markowskiej.
Podsumowanie oraz wręczenie nagród odbyło się na początku lutego br.
Szczególną nagrodę – wieniec laurowy
odebrała Aleksandra Lesińska. Gratulujemy!
Beata Pałuba
Nauczyciel w Szkole Podstawowej
im. św. M. Kolbego w Teresinie
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Ferie w Paprotni
W Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Paprotni w czasie ferii tradycyjnie już zorganizowano zajęcia dla
swoich uczniów. W okresie od 14 do 17
lutego ponad czterdzieścioro dzieci brało udział w licznych zabawach, konkursach i grach miło spędzając czas wolny
od nauki. W programie tegorocznych
ferii znalazły się m..in. zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia na basenie,
udział w zawodach zorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, wyjazd do kina,

dwa wyjazdy do Warszawy-plac
zabaw dla dzieci „ Kolorado”, zajęcia świetlicowe i komputerowe.
To tylko kilka z wielu atrakcji
przygotowanej przez Radę Pedagogiczną szkoły w Paprotni.
Nad sprawną realizacją zajęć
czuwali dyrektor Grzegorz
Fabiszak oraz nauczyciele
- Krystyna Milczarek i Jacek
Wiśniewski.

W sobotę 5 lutego do „Chabrowego Dworku” licznie przybyły dzieci
na swój wielki bal. Ponad dwie godziny
trwała wspaniała zabawa prowadzona przez wodzireja Piotra Milczarka.
Poza zabawą, tańcami i konkursami
przygotowaliśmy dla dzieci wiele innych atrakcji m.in. malowanie figurek z
gliny, kolorowanie obrazków, śpiewanie
piosenek, które prowadziły: Karolina
Krukowska, Magda Hańderek i Agata
Fijewska z „Misiowego Kącika”. Dla

dzieci przygotowany był słodki poczęstunek oraz napoje. Każde dziecko
otrzymało małą paczkę ze słodyczami
oraz pamiątkową fotografię. Dziękujemy dzieciom za wspaniałą zabawę,
rodzicom za wiele serdecznych słów
i gestów z jakim spotkaliśmy się podczas przygotowania i prowadzenia
balu. Przede wszystkim serdecznie
dziękujemy sponsorom naszej imprezy,
Państwu Marii i Jerzemu Haber za bezpłatne udostępnienie sali balowej oraz

/red/

Karnawałowa zabawa
wspaniałą obsługę. Dziękujemy fi rmie
MARS Polska p. Beacie Brymorze oraz
p. Halinie Ziółkowskiej. Dziękujemy
sympatykom naszego Stowarzyszenia,
którzy pomogli nam w organizacji tej
imprezy: Halinie Kamionce, Elżbiecie
Staniak, Beacie Pałubie oraz naszym
członkom: Danucie Olejnik, Teresie
Banach i Lidce Kuleszy.
/Stowarzyszenie IMPULS/

Dzień Bezpiecznego Internetu
w Szkole Podstawowej w Teresinie

Z inicjatywy Komisji Europejskiej, od 2004 roku obchodzony jest
Dzień Bezpiecznego Internetu. Akcja
ma na celu inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z
problematyką bezpieczeństwa dzieci
w Internecie. W roku 2011 obchody
DBI przypadły na dzień 8 lutego.
Tegoroczne hasło „Internet to więcej
niż zabawa. To Twoje życie” ma na
celu uświadomić młodym ludziom,
że decyzje podejmowane w świecie
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wirtualnym mogą mieć wpływ na
ich realne życie. Ma także pomóc w
znalezieniu odpowiedzi na pytania czy
właściwie kreują swój wizerunek w sieci,
czy swoją aktywnością nie naruszają
prywatności własnej i innych, czy dziś
publikowane treści nie zaszkodzą im w
przyszłości. Ponadto powinno skłonić do
refleksji nad problemem uzależnienia od
życia w sieci. W ramach obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu, w naszej szkole
zrealizowano następujące inicjatywy:
* Ogłoszono konkurs dla uczniów
z klas IV-VI, polegający na udzieleniu
prawidłowych odpowiedzi na temat

bezpieczeństwa w sieci oraz ułożeniu
hasła zachęcającego do bezpiecznego
korzystania z Internetu .
* Przygotowano tematyczne gazetki
ścienne dla uczniów oraz dla rodziców.
* Przygotowano i rozdano ulotki dla
rodziców z poradami dotyczącymi
bezpiecznego korzystania przez dzieci
z Internetu.
* Koło biblioteczne zaprezentowało
inscenizację „Bezpieczny
Internet”,
którą obejrzeli rodzice na zebraniu
oraz uczniowie z klas IV-VI na apelu
poświęconym bezpieczeństwu w sieci.
/SP Teresin/
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W NZOZ „OMEGA” w Baranowie
ul. Armii Krajowej 53 przyjmuje doświadczony
specjalista w zakresie Psychiatrii Pani dr Jadwiga Zaręba-Chylińska oraz dr n.med. specjalista
neurolog Pani Katarzyna Nowicka - Sieroszewska; w placówce rozpoczęła też działalność
Poradnia Medycyny Pracy - badania profilaktyczne.

tel. (46) 856-03-77

Ważne telefony...
Urząd Gminy – (46) 861 38 15 do 17
Teresiński Ośrodek Kultury – (46) 861 38 81
Gminna Biblioteka Publiczna – (46) 861 33 60
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – (46) 861 37 80
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – (46) 861 37 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (46) 861 30 45

PROSTO Z GMINY
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Przegrał tylko z kontuzją

Rozgrywany w Osielsku I Puchar Polski Seniorów i Seniorek w

zapasach w stylu wolnym zakończył
się wspaniale dla reprentanta LKS Mazowsze Teresin. Paweł Albinowski (kat.
wagowa 66kg) wywalczył ostatecznie
srebrny medal tych prestiżowych zawodów, choć na drodze do pełni szczęścia
stanął ogromny pech. Oto podczas wygranej walki półfi nałowej z zawodnikiem z Bułgarii nasz zawodnik doznał
złamania żebra i musiał wycofać się
z walki fi nałowej. Tym samym turniej
zakończył na drugim stopniu podium.
To wielki sukces, choć znając ambitny
charakter Pawła, to można się spodziewać, że czuje on spory niedosyt.
Klub z Teresina na matach Osielska reprezentowało w sumie czterech

juniorów. Obok Pawła walczył także
Rafał Paliński, Mariusz Zdanowski
oraz Adrian Czernicki. W kategorii
juniorek na starcie stanęła także siostra
srebrnego medalisty - Anna Albinowska. Bardzo dobry występ zakończył
się dla niej zdobyciem piątego miejsca,
podobnie jak trójki jej klubowych kolegów. „Pierwszy nasz tegoroczny start
należy uznać za dobry prognostyk przed
kolejnymi zawodami” – powiedział
trener Mazowsza Artur Albinowski,
dodając – „Nasi zawodnicy są jeszcze
juniorami, a mimo to uplasowali się w
ścisłej czołówce w swoich kategoriach
wagowych”. Gratulujemy!
red/

Dzień Babci i Dziadka

w Szkole Podstawowej w Szymanowie
Od kilkunastu lat, corocznie
do naszej szkoły wnuczęta z klas 0-III
zapraszają swoje babcie i dziadków,
aby uczcić to święto i pochwalić się
swoimi umiejętnościami. W tym roku
szkolnym, 21 stycznia, przyjęło zaproszenie bardzo wiele zacnych gości.
O godzinie 12.00 sala gimnastyczna
wypełniona była po brzegi. Dzieci wypatrywały z niecierpliwością, czy babcia i dziadek już są. Rodzice, jak zawsze,
wzorowo pomogli przygotować słodki
poczęstunek. Klasa III przypomniała
wszystkim nastrój minionych świąt
i przedstawiła Jasełka z postaciami bajkowymi. Najmłodsi uczniowie, klasa przedszkolna, śmiało
i z wielką starannością wyrecytowała
wiele wierszy oraz zaśpiewała piosenki
Dobra wiadomość dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie. Od początku lutego
na stronie internetowej biblioteki
www.gbpteresin.org.pl udostępniona
jest baza książek znajdujących się w
naszej placówce i w Filii Bibliotecznej
w Szymanowie. Jak z niej korzystać?
Wchodzimy do bazy książek, wybieramy
indeks według którego chcemy szukać
np. jeśli znamy tytuł książki wybieramy

o babci i dziadku. Klasa I popisała się
zdolnościami teatralnymi. Uczniowie
pięknie przebrani za zwierzęta, zagrali
w inscenizacji pt. „Najlepiej w domu”.
Niektóre wnuczęta trudno było rozpoznać. Pierwszaki zatańczyły też przed
gośćmi. Aktorzy z klasy II przedstawili
scenkę „Gdy prababcia była mała…”
oraz wykazali się umiejętnościami
muzycznymi. Śpiewali piosenki oraz
zatańczyli krakowiaka. Każdy występ
nagradzany był gromkimi brawami. Na
koniec każde dziecko wręczyło zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane upominki: kwiaty, laurki, ramki
ze zdjęciami.
Z pewnością babcie i dziadkowie byli dumni ze swoich wnucząt.

Internetowa baza książek
indeks tytułowy. W okno wyszukiwania wpisujemy początek lub całe hasło
(np. Pan Tadeusz lub Pan Tadeu). Jeśli
interesująca nas książka znajduje się
w naszym katalogu to pojawi się szukane hasło. Jeśli nie posiadamy danej
pozycji wyświetli się następne hasło
w kolejności alfabetycznej. Szukając
w indeksie autorskim mogą wystąpić
problemy, ponieważ nazwiska autorów
wpisane są zgodnie z oryginalną pisow-

W miłej atmosferze
mogli porozmawiać ze sobą przy kawie
i herbacie.
W imieniu wychowawczyń klas
młodszych i naszych uczniów dziękuję
Babciom i Dziadkom za obecność z nami
w tym dniu oraz rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie tej miłej uroczystości.
Ewa Sobota
nauczycielka SP w Szymanowie

nią. Problem zostanie rozwiązany, kiedy
dokupimy program z językiem haseł
wzorcowych. Jednocześnie informuję, że
dzięki uprzejmości księdza Proboszcza
Roberta Sierpniaka, katalog Filii Bibliotecznej w Szymanowie znajduje się na
stronie www.szymanow.pl
Grażyna Starus
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Teresinie

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (46) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.

Skład i Druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
Paprotnia, ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
tel. 46 864 22 08, tel/fax 46 861 37 59; e-mail: wof@niepokalanow.pl
www.wydawnictwo.niepokalanow.pl
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Sprzedam dom

Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów,
motocyklistów, rowerzystów, pieszych,
- osób, które straciły w wypadku bliską osobę.

w stanie surowym
typu „zameczek”
o pow. użytkowej
148m2
na działce
o pow. 1521m2
w miejscowości
Granica –Teresin.
Atrakcyjna cena !

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze
przedsądowej oraz sądowej.

Promex

tel. 517-630-183

Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.

Bezpłatne konsultacje.
Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia
sprawy !
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl

Język angielski – konwersacje
prowadzi absolwentka szkoły językowej
w Nowym Jorku,
po 20 latach pobytu w Stanach

Tel. 795–105–795
Sprzedam bezpośrednio dom z działką 950 m2,
wszystkie media, blisko Błonia

tel. 694 946 431

KOM. 604 479 256

PROSTO Z GMINY
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Podsumowanie działalności sekcji zapaśniczej
MAZOWSZE Teresin w 2010 roku
W 2010 roku zajęcia treningowe w sekcji zapaśniczej
LKS Mazowsze Teresin prowadzili: Ryszard Niedźwiedzki - grupa
dzieci i młodzików w Szymanowie, Ryszard Śliwiński - grupa
dzieci i młodzików w Teresinie, Artur Albinowski - grupa kadetów,
juniorów i seniorów w Teresinie, Krzysztof Walencik - trener
współpracujący z grupą kadetów, juniorów i seniorów, Sławomir
Rogoziński - trener współpracujący z grupą kadetów, juniorów
i seniorów. Sekcja ściśle współpracuje z Uczniowskim Ludowym
Klubem Sportowym Ryś Kampinos, w którym zajęcia treningowe
w sekcji zapasów prowadzą Krzysztof Radkowski, Jacek
Szymański, Michał Stecko i Maciej Starus.

SPORT

SPORT

SPORT

Ludowego Klubu Sportowego

W roku 2010 zawodnicy sekcji zapaśniczej LKS
Mazowsze Teresin wzięli udział w 46 zawodach krajowych
i międzynarodowych, uczestniczyli w 21 zgrupowaniach
i konsultacjach szkoleniowych i zdobyli15 miejsc medalowych
na zawodach rangi Indywidualnych Mistrzostw Polski (7
złotych, 1 srebrny, 7 brązowych). Ich zdobycz to również 12
miejsc medalowych na zawodach rangi Pucharu Polski (1 złoty, 5
srebrnych, 6 brązowych).
Niezwykle znaczący sukcesem jest osiągnięcie drużyny
juniorów (7 zawodników z Mazowsza Teresin i 3 z MULKS
Platan Borkowice), która zdobyła złoty medal w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
Zapaśnicy LKS Mazowsze wygrali w klasyfikacji klubowej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym
- Teresin 2010, zwyciężyli również w klasyfikacji klubowej Pucharu
Polski Kadetów i Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów.
A oto kilka najważniejszych osiągnięć indywidualnych:
● Anna Albinowska - 3 miejsce Puchar Polski Juniorek

● Szymon Piątkowski - 2 miejsce Puchar Polski Seniorów
● Paweł Albinowski - 2 miejsce Puchar Polski Seniorów,
1 Mistrzostwa Polski Juniorów, 1 Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Juniorów, 15 Mistrzostwa Europy Juniorów
● Adrian Czernicki - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów,
1 Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów, 3 Puchar Polski
Juniorów
● Patryk Skoczylas - 3 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Juniorów
● Rafał Paliński - 1 miejsce Mistrzostwa Polski Kadetów
(Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), 1 Puchar Polski Kadetów,
11 Mistrzostwa Europy Kadetów
● Dawid Wasilewski - 1 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów, 3 Mistrzostwa Polski Kadetów (Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży), 3 Puchar Polski Kadetów
● Kamil Pałyska - 3 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Kadetów, 3 Mistrzostwa Polski Kadetów (Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży), 2 Puchar Polski Kadetów, 2 Jesienny Puchar Polski
Kadetów
● Kamil Makowiecki - 1 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów, 3 Puchar Polski Kadetów
● Dawid Mechecki - 2 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów, 3 Jesienny Puchar Polski Kadetów
● Rafał Mechocki - 3 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów, 2 Puchar Polski Kadetów
● Patryk Szymański - 3 miejsce Puchar Polski Kadetów
● Dawid Rywacki - 3 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa
Polski Kadetów
● Patryk Pająk - 3 miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
Kadetów
W ubiegłym roku sekcja zapasów pięciokrotnie
zorganizowała zawody zapaśnicze w Teresinie, w tym największy
w Polsce IV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar
Mazowsza oraz Mistrzostwa Polski Kadetów rozgrywane w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Mazowsze 2010.
Podsumowując rezultaty osiągnięte przez LKS Mazowsze
Teresin w roku 2010 roku w rankingu Klubowego Mistrza Polski
prowadzonego przez Polski Związek Zapaśniczy, należy zaznaczyć, iż
zanotowano:
- 6 miejsce w zapasach mężczyzn w stylu wolnym na 99
sklasyfikowanych klubów,
- 38 miejsce w zapasach kobiet na 74 sklasyfikowane kluby,
- 38 miejsce w zapasach mężczyzn w stylu klasycznym na 78
sklasyfikowanych klubów w Polsce.
/LKS Mazowsze/
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Najważniejsze łucznicze sukcesy LKS MAZOWSZE Teresin 2010
Ubiegły rok 2010 był bardzo udanym dla sekcji
łuczniczej LKS Mazowsze Teresin. Liczne medale wystrzelane
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej powiększyły bogaty
dorobek łuczniczych sukcesów w Teresinie. Oto najważniejsze z
nich, jakie podopieczni Katarzyny Klaty i Ryszarda Kowalskiego
zanotowali w roku 2010:
• Natalia Juszczuk - 1 miejsce indywidualnie
w Międzynarodowych Mistrzostwach Mazowsza /Teresin/;
• Adrian Barzyc - 2 miejsce indywidualnie
w Ogólnopolskim Turnieju Młodzików (najważniejsza impreza
roku dla tej kategorii wiekowej) /Żywiec/;
• Adrian Barzyc - 1 miejsce indywidualnie
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików /Supraśl/;
• Natalia Juszczuk i Robert Świątek - 1 miejsce mikst
podczas II Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych /Kołobrzeg;
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• Robert Świątek - 3 miejsce na dystansie 70 metrów
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży /Gorzów Wklp./;
• Filip Załuski -1 miejsce indywidualnie w
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików „Złoty Liść Jesieni” /Kielce/;
• Adrian Barzyc - 3 miejsce indywidualnie w
Ogólnopolskim Turnieju Młodzików „Złoty Liść Jesieni” /Kielce/.
• Natalia Juszczuk i Robert Świątek - 2 miejsce mikst
podczas IV Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych /Supraśl/;
• Robert Świątek - 5 miejsce w ogólnej klasyfikacji
Pucharu Polski Juniorów Młodszych
• Justyna Rosa - 8 miejsce podczas Halowych Mistrzostw
Polski Juniorów /Milówka/;
• Michał Gawiński - 4 miejsce podczas Halowych
Mistrzostw Polski Juniorów /Milówka/.

Numer 01/2011

Strzelali w Teresinie
Srebrny medal dla Roberta Świątka stanowił największy sukces LKS Mazowsze podczas
prestiżowych zawodów łuczniczych w Teresinie. II Memoriał Karola Hibnera, a zarazem
Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza rozegrane zostały w hali sportowo-widowiskowej w
Teresinie w weekend 29-30 stycznia. Pod względem liczby uczestników do największa halowa impreza
łucznicza w Teresinie. W zawodach udział wzięło prawie stu sześćdziesięciu zawodników i zawodniczek
z osiemnastu klubów. „Zainteresowanie zawodami było tak duże, że niestety musieliśmy wielu klubom
odmawiać, nawet gościom zza granicy” – mówiła trenerka Mazowsza, a jednocześnie organizatorka
turnieju Katarzyna Klata. Rzeczywiście teresińska hala pękała w szwach, ilość uczestników przełożyła
się też na wysoki poziom rywalizacji. Najlepsze miejsce z zawodników gospodarzy wywalczył niezwykle
utalentowany Robert Świątek. W zmaganiach indywidualnych w kategorii juniorów ukończył zawody
stając na drugim stopniu podium.
Dobrze spisali się także pozostali
zawodnicy z Teresina. „Jestem
zadowolony z postawy naszych
podopiecznych” – podsumował
krótko drugi z trenerów Ryszard
Kowalski.
/red/

Zapraszamy na
XXI HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
MŁODSZYCH
w łukach klasycznych i bloczkowych
TERESIN 12 – 13 MARCA 2011 r.

Hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacjii w Teresinie
ul. XX-lecia 1
Organizator: LKS „Mazowsze” Teresin, Polski Związek Łuczniczy,
Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Łuczniczy, Urząd Gminy
Teresin, GOSiR Teresin.
Szczegółowy program zawodów dostępny na www.teresin.pl

