
Numer 5/2008
TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK 

SAMORZĄDOWY

ISSN 1509-9814
egzemplarz bezpłatny

Jubileusz 40-tej rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Teresinie



Przy słonecznej pogodzie w sobotnie 
przedpołudnie 4 maja, strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Teresinie świę-
towali czterdziestolecie powstania swej 
Jednostki.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. 
w Niepokalanowie Lasku, którą kon-
celebrował Gwardian Niepokalanowa  
o. Stanisław Piętka. Podczas Mszy Św. 
dokonano poświęcenia sztandaru ufun-
dowanego przez społeczeństwo Teresina.  
W pięknych słowach o. Piętka mówił  
o istocie strażackiej służby, jej ofiarności, 
odwadze i posłuszeństwie. W swym kaza-
niu niejednokrotnie odniósł się do osoby 
św. Maksymiliana, przywołując jego stra-
żacką działalność.  W wyjątkowy sposób 
podkreślił znaczenie przesłania „Bogu na 
chwałę – ludziom na pożytek”, a właśnie 
taki napis tkwi na nowym sztandarze. Po 
Mszy Św. poświęcony został również 
ostatni nabytek OSP w Teresinie – samo-
chód strażacki Jelcz.

Druga oficjalna część uroczystości 
miała miejsce na placu przed Ośrodkiem 
Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej. 
Wszystkich zebranych na tę wyjątkową 
okoliczność serdecznie powitał Prezes 
OSP Teresin Paweł Przedpełski. Na ob-
chody jubileuszowe przybyli m.in.: Sta-
rosta Tadeusz Koryś, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej Paweł 

Kubiak, Prezes Zarządu Gminnego OSP 
Andrzej Tkaczyk, zastępca wójta Gminy 
Teresin Marek Jaworski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Teresin Bogdan Linard 
i inni. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
Henryka Kucharskiego, żywej legendy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie 
i zarazem Honorowego jej Prezesa, któ-
ry mając nieprzeciętny talent retoryczny 
uzupełnił w nieznane dotąd informacje 
odczytany zarys historii i rozwoju tere-
sińskiej straży. 

Jednostka  OSP  w Teresinie powsta-
ła w 1967 roku. Zatem rocznica 40-lecia 
wypadała w roku ubiegłym, jednak jak 
wyjaśnił jej Prezes Paweł Przedpełski – 
„z powodów niezależnych od nas obchody 
jubileuszowe musiały zostać przeniesione 
na rok 2008”. Założycielami Jednost-

ki byli mieszkańcy wsi Teresin i Teresin 
Gaj. Pierwszym Prezesem został Henryk 
Sznajder. Jednostka od chwili powstania 
znajdowała się na terenie miejscowości 
Teresin Gaj, dopiero pod koniec lat 70 zo-
stała przeniesiona na obecny teren. Wrę-
czony przez społeczeństwo sztandar jest 
pierwszym w historii Jednostki . Obecnie 
w jej skład wchodzi dwadzieścia sześć 
osób oraz siedemnaście osób Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej. Skład Zarzą-
du tworzą: Prezes - Przedpełski Paweł,  
v-ce Prezes - Skrzos Włodzimierz, na-
czelnik - Borkowski Zygmunt, z-ca na-
czelnika - Szymaniak Mariusz, skarbnik 
- Zając Grzegorz, sekretarz - Florczak 

Andrzej, gospodarz - Kwiatkowski  
Roman. Jednostka jest też w trakcie bu-
dowy nowej strażnicy przy ulicy Połu-
dniowej w Teresinie. 

W dalszej części uroczystości przy-
stąpiono do odznaczeń zasłużonych 
strażaków. Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego postanowiło odznaczyć srebr-
nym medalem „Za zasługi pożarnictwa” 
Druhów – Grzegorza Zająca oraz Jana  
Piaseckiego. Odznakę „Strażak Wzo-
rowy” nadaną z kolei przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Sochacze-
wie otrzymali: Adam Pela, Jarosław  
Zając, Radosław Kwiatkowski, Marcin 
Kwiatkowski, Roman Kwiatkowski. 
Uroczystości zakończył huczny przejazd 
kawalkady pojazdów strażackich ulicami 
Teresina. Przypomnijmy, że w na terenie 
Gminy Teresin funkcjonuje łącznie sie-
dem Jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Oprócz Jubilata, w uroczystości 
udział wzięły wszystkie pozostałe sekcje:  
OSP Niepokalanów, OSP Paprotnia,  
OSP Szymanów, OSP Budki Piaseckie, 
OSP Skrzelew, OSP Mikołajew. Straża-
kom z Teresina życzymy dalszych jubile-
uszy i  ...jak najmniej pracy.

/red/

Bogu na chwałę – ludziom na pożytek
Jubileusz 40-tej rocznicy powstania OSP Teresin

Powiatowe świętowanie
W Sochaczewie odbyła się uroczystość powiatowa z okazji „Dnia Strażaka 2008”. W samo 

południe, 10 kwietnia, w kościele Św. Wawrzyńca rozpoczęła się uroczysta Msza św. w inten-
cji strażaków. Po zakończeniu Mszy św. na Placu Kościuszki, w centrum miasta podczas apelu 
dla wyróżnionych strażaków zostały wręczone medale i odznaczenia oraz awanse na wyższe 
stopnie służbowe. Obchody zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Sochaczewie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Sochaczewie. W uroczystościach udział wzięły jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych z gminy Teresin.

/red/
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Preferencyjne stawki podatkowe w gminie Teresin!

W Serokach już grają

Teresin w „Ziemi Chełmońskiego” 

Wszystkim przedsiębiorcom oraz 
osobom fizycznym przypominamy, że na 
terenie gminy Teresin, od początku tego 
roku obowiązują nowe, rewelacyjnie ko-
rzystne stawki podatku od środków trans-
portu. Tak niskich stawek na próżno szu-
kać można w innych gminach. 

Osoby fizyczne i osoby prawne bę-
dące właścicielami środków transporto-
wych, jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej, na które 
środek transportowy jest zarejestrowany 
mogą zatem składać, w terminie do dnia 
15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie tego obowiązku, deklarację 
na podatek od środków transportowych. 
Dzięki rejestracji środków transportu  
w gminie Teresin można zaoszczędzić 
spore kwoty. 

Dla przykładu zanalizujmy stawkę 

podatku od samochodów ciężarowych.  
W przypadku tych o masie całkowitej 
od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie, obecna 
stawka roczna wynosi 100, zł i jest po-
nad czterokrotnie niższa od obowiązu-
jącej wcześniej, która wynosiła 450,-zł 
! Takie same stawki obowiązują dla sa-
mochodów o masie całkowitej powyżej 
5,5 ton do 9 ton włącznie (poprzednia 
stawka – 520,-zł), oraz o masie całko-
witej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 
(poprzednio – 630,-zł). To tylko nielicz-
ne przykłady rewolucji podatkowej, jaka 
dokonała się z dniem 1 stycznia 2008r 
w gminie Teresin. Obniżenie stawek 
poprzez przyjęcie stosownej uchwały 
na jednej z ubiegłorocznych sesji Rady 
Gminy, ma na celu przyciągnięcie przed-
siębiorców na lokalny rynek. Osoba  
fizyczna musi być jednak zameldowana 
na terenie gminy Teresin. Podobnie jak 

siedziba firmy zgłaszającej środki do opo-
datkowania - powinna znajdować się na 
naszym terenie. Wszelkich formalności 
dokonywać można w Urzędzie Gminy,  
w pokoju nr.12 na I piętrze. Tam też, 
udzielane są informacje związane  

z tematem preferencyjnych stawek po-
datkowych. Zainteresowanych odsyłamy 
również do numeru świątecznego „Prosto  
z Gminy”, z grudnia 2007r.

/red/

Taką nazwę przyjęło Stowarzyszenie, 
zawiązane 7 maja b.r. przez gminy Bara-
nów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, 
Radziejowice, Teresin i Żabią Wolę. Sto-
warzyszenie jest Lokalną Grupą Dzia-
łania na terenie sześciu  wymienionych 
samorządów. Jego celem jest wspólne 
pozyskiwanie funduszy z programów 
europejskich, m. in. z  programu Leader. 
Funkcjonuje on doskonale w Europie od 
1991 roku. W naszym kraju Lokalne Gru-
py Działania (LGD) pozyskały już sporo 
środków na ciekawe, często innowacyjne 
projekty. W Polsce centralnej  LGD  nie 
są jeszcze upowszechnione.  W  tej części 
Mazowsza nasze stowarzyszenie będzie 
należeć do największych. Nazwa stowa-
rzyszenia ma charakter promocyjny i na-
wiązuje do śladów życia i działalności  na 

tym terenie jednego z największych pol-
skich malarzy przełomu XIX /XX wieku. 
W naszym Szymanowie Józef Chełmoń-
ski przez krótki okres czasu mieszkał  
w domu, który stoi do chwili obecnej.  
Rodzice malarza pochowani  są na cmen-
tarzu parafialnym w Pawłowicach .

Na zebraniu założycielskim  w Żabiej 
Woli  uchwalono statut  i wyłoniono wła-

dze Stowarzyszenia, „Ziemia Chełmoń-
skiego”. Wiceprezesem zarządu został  
p. Tadeusz  Szymańczak, wiceprzewodni-
czącym komisji rewizyjnej p. Piotr Szla-
chetko, a wiceprzewodniczącym rady 
Stowarzyszenia Marek Jaworski. Ponad-
to przedstawicielami  gminy Teresin są : 
p. Justyna Poniatowska,  p. Agnieszka 
Ptaszkiewicz i p. Halina Ziółkowska. 
Praca w Stowarzyszeniu jest całkowicie 
społeczna .

Stowarzyszenie czeka teraz rejestra-
cja w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
a następnie przygotowanie Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju, w oparciu o którą Stowa-
rzyszenie będzie mogło pozyskiwać fun-
dusze na realizację lokalnych  projektów.

Zastępca wójta Marek Jaworski

Miłośnicy gier sportowych otrzymali 
kolejną szansę na praktyczne doskonale-
nie swoich umiejętności. Tym razem, po-
wody do zadowolenia mają mieszkańcy 

miejscowości Seroki-Parcele. Przy ulicy 
Słonecznej, nieopodal Pałacu Sroczyń-
skich, otwarte zostało nowe boisko spor-
towe. Wykonane nawierzchnia z masy 
mineralno – bitumicznej sprawia, że 
płyta boiska jest w pełni bezpieczna dla 
korzystających z niej dzieci i młodzieży. 
Boisko wyposażone zostało w podstawo-
wy sprzęt sportowy tj.: bramki do piłki 
ręcznej, zestawy do gry w koszykówkę 
i siatkówkę. Zimą w tym miejscu może 
funkcjonować lodowisko. Wykonawcą 
robót budowlanych była firma FEDRO 

sp. z o.o. z Osiecka, natomiast montażem 
urządzeń i malowaniem linii boiska zajęła 
się sochaczewska firma GRAND-BUD. 
Choć inwestycja kosztowała Gminę po-
nad 64,5 tys. zł, to z pewnością warto 
było wydać pieniądze. Jak zdążyliśmy za-
uważyć, w opiekę nad mini-kompleksem 
zaangażowali się okoliczni mieszkańcy, 
którzy dbają o stan infrastruktury. Mamy 
nadzieję, że stworzone zaplecze sportowe 
przyczyni się do wychowania niejednego 
młodego zawodnika. 

/red/

„Grób rodziny Chełmońskich na cmentarzu 
w Pawłowicach”
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SEGREGACJA ODPADÓW
Wspólnie zadbajmy o ochronę środowiska.

Istnieją dwa podstawowe modele  
segregacji odpadów: 

- selektywna zbiórka odpadów (odpa-
dy zbierane do oddzielnych, specjalnie do 
tego celu przeznaczonych pojemników, 
worków, przyjmowane do punktów sku-
pu itp.); 

- sortowanie odpadów (odpady zbie-
rane są tradycyjnie, do wspólnego pojem-
nika, a później sortowane w sortowni od-
padów na papier, szkło, metal itp.). 

Obydwa modele były stosowane  
w różnych krajach. Okazało się jednak, że 
ten pierwszy (selektywna zbiórka) przy-
nosi znacznie lepsze efekty. Odzwiercie-
dla się to przede wszystkim w jakości od-
zyskiwanych surowców. Dlatego też jest 
on stosowany w większości krajów, także 
w Polsce. 

Selektywna Zbiórka

Produkujemy coraz więcej odpadów. 
Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt na-
szego życia. Musimy mądrze i rozsądnie 
z tym problemem sobie poradzić, aby nie 
powodować degradacji naszego środowi-
ska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, 
ich selekcja, zbiórka stały się problemem 
globalnym, naszym wspólnym, który wy-
maga poparcia społecznego. Stąd właśnie 
to wspólne działanie jest celem ochrony 
środowiska, w którym żyjemy. 

Niestety często okazuje się, iż nie każ-
dy zdaje sobie sprawę z tego problemu, 
nie każdy też wie jak postępować aby 
włączyć się i uczestniczyć w systemie se-
lektywnej zbiórki odpadów oraz jak sto-
sować się do zasad jej funkcjonowania. 
Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga mi-
nimalnego zaangażowania i wyrobienia 
pewnego nawyku wprowadzonego w co-
dzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem 
jest rozpoczęcie segregacji odpadów już 
w naszych domach i mieszkaniach.

Selektywna zbiórka odpadów umożli-
wia ograniczenie ilości śmieci jakie tra-
fiają na składowiska oraz umożliwia od-
zyskanie surowców wtórnych. Korzyści 

jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste 
miejsca, w których obracamy się i żyje-
my, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej 
okolicy oraz ograniczona eksploatacji 
zasobów naturalnych jak również uzy-
skanie oszczędności finansowych zbie-
rającego odpady i organizatora zbiórki.  
Aby jednak selektywna zbiórka przynio-

sła wymierne efekty konieczne jest po-
ważne potraktowanie tematu.

Przedsięwzięcie to, obok nieocenio-
nych korzyści ekologicznych, niesie ze 
sobą znaczne oszczędności ekonomiczne. 
Najczęściej występującym przy selek-
tywnej zbiórce problemem jest zanie-
czyszczenie surowców wtórnych innego 
rodzaju odpadami. Mieszkańcy często  
z niedoinformowania, niezrozumienia 
lub po prostu lenistwa, wrzucają swoje 
odpady do nieodpowiednich pojemni-
ków. Dlatego niezbędne jest prowadzenie 
odpowiedniej edukacji i informacji o ce-
lach i metodach zbiórki. Mimo wszystko, 
konieczne jest w większości przypadków 
sortowanie wyselekcjonowanych i zebra-
nych surowców w specjalnie do tego celu 
przeznaczonej sortowni. 

Obecne technologie nie pozwalają 
na odzysk lub przetworzenie wszyst-
kich rodzajów odpadów. Dlatego 
ważne jest by w pojemnikach i wor-

kach do segregacji znalazły się odpa-
dy, które można poddać recyklingowi.  
Oto kilka uwag dotyczących segregacji 
odpadów:

PAPIER  - co wrzucać: gazety, książ-
ki, magazyny, ulotki,  zeszyty, kartony 
tekturę, opakowania papierowe.

PAPIER - czego nie wrzucać: karto-
nów po „płynnej żywności” (mleko, soki), 
tapet, kalek, papierów przebitkowych, za-
tłuszczonych papierów np. po maśle.

Co uzyskujemy: odzyskując papier  
z makulatury chronimy lasy, ograniczenie 
zużycia energii, wody i zanieczyszczenia 
powietrza, zmniejszenie ilości odpadów 
na składowiskach. Do wyprodukowania  
1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew! 
Z 100 ton makulatury można wytworzyć 
90 ton papieru

TWORZYWA SZTUCZNE -  
co wrzucać: 

Butelki po napojach PET, PE, opa-
kowania z tworzyw sztucznych „folia” 
(PET, PE, PP), zaleca się, aby butelki 
były odkręcone.

TWORZYWA SZTUCZNE -  
czego nie wrzucać:

Butelek po olejach silnikowych i in-
nych płynach eksploatacyjnych, tworzyw 
piankowych, skrzynek po napojach, opa-
kowań po farbach, 

Co uzyskujemy: poddając tworzywa 
sztuczne powtórnemu przerobowi oszczę-
dzamy węgiel, ropę naftową, ogranicze-
nie zużycia energii elektrycznej. Butelka 
plastikowa rozkłada się 500lat!

OPAKOWANIA METALOWE -  
co wrzucać: 

puszki po napojach i produktach spo-
żywczych.

OPAKOWANIA METALOWE - 
czego nie wrzucać:

Opakowań aluminiowych połączo-
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60 lat minęło…

Bezpośrednie połączenia

Dla usprawnienia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w 
Teresinie, podajemy wykaz bezpośrednich numerów telefonów do 
poszczególnych referatów:

SEKRETARIAT
(046) 864-25-31 – Bożena Kowalczyk, 
                              Maria Wójcicka (Koordynator ds. profilaktyki 
                              i rozwiązywania problemów alkoholowych)
(046) 864-25-32 – fax
(046) 864-25-56 – Jacek Tomaszewski (IT)

REFERAT FINANSÓW
(046) 864-25-37 – Danuta Koźlicka, Izabela Kozera
(046) 864-25-38 – Joanna Tomaszewska
(046) 864-25-43 – Stanisława Szczypińska
(046) 864-25-50 – Anna Krukowska, Patrycja Wołczyńska
(046) 864-25-63 – Agnieszka Rosa
(046) 864-25-47 – Anna Jarzębowska
(046) 864-25-58 – Elżbieta Rutkowska
(046) 864-25-42 – Anna Gawrzydek (Kasa)

BIURO RADY GMINY
(046) 864-25-36 – Dorota Dorodzińska

PEŁNOMOCNIK WÓJTA d.s. OŚWIATY
(046) 861-07-58 – Bogusław Bęzel

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
i PRZESTRZENNEJ
(046) 864-25-62 – Sylwia Andrusiewicz
(046) 864-25-57 – Marzena Rucińska, Katarzyna Siekielska
(046) 864-25-51 – Joanna Kucharek-Matos, Ewa Rogala
(046) 864-25-40 – Gabriela Morga 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(046) 864-25-39 – Anna Góralczyk, Michał Sowiński

REFERAT INWESTYCJI
(046) 864-25-55 – Elżbieta Magdziak, Józef Górzyński
(046) 864-25-61 – Jan Fijołek

ZESPÓŁ ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY POZABUDŻE-
TOWYCH
(046) 864-25-67 – Julita Labus-Kowalska, Justyna Poniatowska

URZĄD STANU CYWILNEGO
(046) 864-25-54 – Jolanta Kononowicz

REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
(046) 864-25-46 – Joanna Milczarek (ewidencja działalności 
gospodarczej)
(046) 864-25-35 – Ewa Smagieł (dowody osobiste)
(046) 864-25-45 – Agnieszka Adamczyk (ewidencja ludności)
(046) 864-25-41 – Andrzej Janiak (obrona cywilna)

W 1948 roku na mocy “Dekretu o bi-
bliotekach i opiece nad zbiorami biblio-
tecznymi” utworzono Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Szymanowie, która swym 
zasięgiem działania obejmowała również 
Teresin. Obecnie, stanowi ona filię biblio-
teki znajdującej się przy Alei XX-lecia  
w Teresinie.

Obchody Jubileuszowe 60-lecia Filii 
Bibliotecznej, jakie odbyły się 16 maja 
w Szymanowie, połączone były z ob-
chodami Tygodnia Bibliotek w powie-
cie sochaczewskim. Na uroczystościach 
rocznicowych pojawili się zacni goście. 
Rolę gospodyni pełniła dyrektorka Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Grażyna Starus.  
Ze stolicy dotarł szef Wojewódzkiej  

Biblioteki Michał Strąk. Powiat socha-
czewski reprezentował starosta. Przypo-
mniał swoją historię, kiedy jako mały Ta-
dzio Koryś, często korzystał z bogatych 
zbiorów tejże biblioteki. Z gratulacjami  
i życzeniami kolejnych jubileuszy zawitał 
zastępca wójta Teresina - Marek Jawor-
ski. Uroczystość umilał zespół z Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury, przy muzyce 
którego wspomnienia związane z historią 
szymanowskiej biblioteki przybrały wy-
jątkowo sentymentalną formę.

Zbigniew Bonalski 
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

nych z papierem lub innymi metalami lub 
plastikiem.

Co uzyskujemy: odzyskując alu-
minium ze złomu oszczędzamy 95% 
energii potrzebnej do wyprodukowania 
aluminium z rudy boksytu, recykling 
aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń 
doprowadzanych do powietrza i 97% do 
wody. W Szwecji 91% puszek poddawa-
nych jest recyklingowi. Produkcja alumi-
nium pobiera bardzo dużo energii: na wy-
produkowanie 1kg aluminium potrzeba 
tyle samo energii ile na wyprodukowanie 
20kg chleba!

SZKŁO - co wrzucać:
butelki, słoiki, szklanki. Zaleca się 

aby płyny były wylane do końca, produk-
ty stałe wybrane „łyżeczką” (bez mycia 
opakowania) .

SZKŁO - czego nie wrzucać:
Zakrętek, przykrywek, korków, kap-

sli, ceramiki, porcelany, naczyń żarood-
pornych, luster, żarówek, szyb okiennych 
i samochodowych. Lamp neoprenowych 
i halogenowych, kryształów, ampułek po 
lekach.

co uzyskujemy: odzyskując szkło tyl-
ko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle 
energii ile zużyłaby 100W żarówka świe-
cąca bez przerwy przez 4 godziny! Szkło 
nie ulega rozkładowi, możne natomiast 

być przetwarzane nieograniczoną ilość 
razy.

Każdy z nas powinien pracować nad 
tym, aby ograniczyć ilość powstających 
odpadów. Wyrzucanie śmieci czy nawet 
segregacja nie jest rozwiązaniem. Naj-
lepiej zagospodarowane odpady to ta-
kie odpady, które w ogóle nie powstają.  
Zapobiegać powstawaniu odpadów mo-
żemy w domu, a nawet trochę wcze-
śniej, bo już w trakcie robienia zakupów.  
Wybieramy towary porządnie opakowane 
lecz nie koniecznie w dużą ilość opako-
wań. Możemy wybrać towary w opako-
waniach wielokrotnego użytku.

/GZGK/
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A problemy też są...

IMpress – gazetka teresińskiej młodzieży

Rozmowa z 
Markiem Misia-
kiem, p.o. dyrek-
tora Gminnego Za-
kładu Gospodarki 
Komunalnej w Te-
resinie.

Podczas ostat-
niej sesji Rady 

Gminy przedstawił Pan sprawozdanie 
z działalności Zakładu za ubiegły rok. 
Czy może podzielić się Pan wnioskami 
również z naszymi czytelnikami?

Oczywiście. Zacznę od tego, że rok 
2007 był dla nas trzynastym rokiem 
działalności. Oceniam go jako udany fi-
nansowo, a także od strony współpracy  
z naszymi władzami i mieszkańcami. Sy-
tuacja finansowa zakładu pozwoliła na 
terminowe regulowanie zobowiązań oraz 
zabezpieczenie środków obrotowych na 
funkcjonowanie zakładu na początku bie-
żącego roku. Zakład obsługuje mieszkań-
ców gminy Teresin w zakresie gospodarki 
komunalnej. Dostarczamy wodę dobrej 
jakości oraz niemal bezawaryjnie odbie-
ramy i oczyszczamy ścieki. Przykładamy 
dużo staranności, aby nasze gminne drogi 
były zimą odśnieżane, a w pozostałym 
okresie utrzymane w możliwie dobrym 
stanie. 

Brzmi kolorowo, ale przecież wy-
stąpiły też pewnie problemy?

Bez nich raczej się nie obejdzie. Duży 
problem stanowi dla zakładu na przy-

kład odłów bezdomnych psów. Odłów 
zlecamy rakarzowi, który umieszcza psy  
w schronisku. Z naszych obserwacji wyni-
ka, iż z roku na rok jest więcej bezdomnych 
psów, co zwiększa koszty tego zadania. 
Proszę sobie wyobrazić, ale w ubiegłym 
roku działania te pochłonęły kwotę po-
nad 16 tys. zł. Kolejnym problemem 
obciążającym budżet zakładu są częste 
awarie sieci kanalizacyjnej, spowodowa-
ne bezmyślnością nieodpowiedzialnych 
osób, o czym zresztą miesięcznik „Prosto  
z Gminy” już pisał. Wrzucanie odpadów 
do studzienek kanalizacyjnych pociąga 
za sobą spore koszty napraw. Ponadto,  
w roku 2007 Sąd Rejonowy w Sochacze-
wie skierował do nas do pracy skazanych 
wyrokami sądowymi. To dodatkowe za-
danie wymuszające koszty kierowania tą 
grupą ludzi. Wspomnę też o oczyszczali 
ścieków w Granicach. Cały czas pracuje 
ona na pełnej przepustowości, konieczna 
zatem jest jej rozbudowa. Na razie trud-
no jednak przewidzieć, kiedy to nastąpi. 
W ubiegłym roku oczyszczalnia przyjęła 
406 tys. m3 ścieków. Dla porównania, 
oczyszczalnia w Szymanowie przyjęła  
w tym czasie 14 tys. m3. Zatem różnica 
jest ogromna. W tym miejscu pragnę jed-
nak zaznaczyć, że obie znajdują się pod 
profesjonalnym nadzorem technologicz-
nym, a oczyszczone ścieki spełniają wy-
mogi służby ochrony środowiska. 

A stacje uzdatniania wody, jaki jest 
ich stan?

Trzeba przyznać, że wszystkie  

SUW-y: w Granicach, Serokach, Mauryce-
wie i Piasecznicy są w dobrym stanie tech-
nicznym. Ta ostatnia, odkąd została zmo-
dernizowana trzy lata temu, wykorzystuje 
w pełni zasoby ujęcia wody, daje możli-
wość odciążenia w okresie letnim stacji  
w Granicach, kiedy jest największe zu-
życie wody. Dobre wyniki badań uzdat-
nionej wody świadczą, iż stacje pracują 
prawidłowo. 

Na koniec zapytam jeszcze o to, jak 
przedstawia się sytuacja jeśli chodzi  
o utrzymanie składowiska odpadów?

W roku 2007 składowisko przyję-
ło 3,8 tys. ton odpadów komunalnych. 
Największym kosztem w utrzymaniu 
składowiska jest opłata środowiskowa 
odprowadzana do Urzędu Marszałkow-
skiego. W ubiegłym roku wyniosła ona  
61.019 zł. Dużym kosztem jest wynajem 
spychacza do formowania pryzmy śmieci 
oraz przesypywanie ziemią warstw odpa-
dów. Znaczące koszty pochłaniają także 
badania wód odciekowych oraz emisji 
gazów. W roku 2007 decyzją Inspekcji 
Ochrony Środowiska zostaliśmy zobo-
wiązani do uzyskania zintegrowanego 
pozwolenia – koszt 20 tys. zł oraz zle-
ciliśmy inwentaryzację geodezyjną. Zli-
kwidowaliśmy także dzikie wysypisko. 
Gminne składowisko odpadów w Topo-
łowie zakwalifikowane jest do likwidacji 
w 2009 roku.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Marcin Odolczyk

W połowie marca Stowarzyszenie „IMPULS” rozpoczęło realizację drugiego etapu kon-
kursu pt. „Młodzieżowa Akcja Reporterska – Ludzie wokół mnie”. Dzięki dotacji otrzyma-
nej w ramach Programu „Równać 
szanse 2007” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, admini-
strowanego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży, młodzi dziennikarze wyłonieni w pierwszym etapie 
konkursu brali udział w warsztatach, na których poznali tajniki sztuki 
dziennikarskiej. Pod czujnym okiem Pani Jolanty Śmielak-Sosnowskiej 
uczyli się jak powinien wyglądać dobry artykuł, jak należy dobierać zdję-
cia, poznali zasady pracy zespołu redakcyjnego. Efektem ich pracy jest 
IMpress – gazetka teresińskiej młodzieży. Pierwszy numer ukazał się   
w ostatnich dniach kwietnia. Młodzi dziennikarze przygotowali  kilka 
stron, na których każdy z młodych czytelników na pewno znalazł coś 
ciekawego dla siebie. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejny numer, który  ma się ukazać 
pod koniec maja. Mamy nadzieję, że IMpress na stałe zagości w naszej 
gminie i stanie się głosem młodych, wrażliwych na problemy społeczne.  

Członkowie Stowarzyszenia
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Okiem statystyka...

Na terenie Gminy Teresin o nasze 
bezpieczeństwo dba siedem jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP 
Niepokalanów, OSP Paprotnia, OSP 
Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Miko-
łajew, OSP Budki Piaseckie i OSP Te-
resin.

Spójrzmy jak przedstawia się wypo-
sażenie poszczególnych jednostek:

OSP Niepokalanów - samochód gaś-
niczy Star-Man rok produkcji 2006 , oraz 
samochód ratownictwa drogowego WV 
LT40. Na wyposażeniu jednostki znajdu-
je się również sprzęt specjalistyczny (piła 
spalinowa docięcia drzew, piła spalinowa 
do cięcia stali i betonu, łódka z napędem 
spalinowym do ratownictwa wodnego, 

urządzenie tnąco-rozpierające do ratow-
nictwa drogowego, aparaty ochrony dróg 
oddechowych szt.19, dwie pompy pływa-
jące, dwa agregaty prądotwórcze).

OSP Paprotnia: samochód gaśniczy 
Jelcz rok produkcji 1975 i samochód ga-
śniczy IVECO GBA 2,5/16, samochód 
Żuk GLM-8.Ze sprzętu specjalistycznego 
posiada;(piłę spalinową do cięcia drzew, 
pompa szlamowa do pompowania cieczy 
zanieczyszczonych, aparaty ochrony dróg 
oddechowych szt. 2, torba ratownictwa 
medycznego.)

OSP Szymanów: samochód gaśniczy 
star 244 rok produkcji 1997, Jelcz rok 
produkcji 1975. Ze sprzętu specjalistycz-
nego jednostka posiada:(piła spalinowa 
do cięcia drzewa, agregat prądotwór-
czy, aparaty ochrony dróg oddechowych  
2 szt.).

OSP Budki Piaseckie: samochód ga-
śniczy Star 244 rok produkcji 1978. Ze 
sprzętu specjalistycznego jednostka po-
siada; piła spalinowa do cięcia drzewa.

OSP Skrzelew: samochód gaśniczy 
Star 266 rok produkcji 1983. Ze sprzętu 
specjalistycznego jednostka posiada (piłę 

spalinową do cięcia drzew).
OSP Mikołajew: samochód gaśniczy 

Star 244 rok produkcji 1979. Ze sprzętu 
specjalistycznego jednostka Ze sprzętu 
specjalistycznego posiada; piła spalinowa 
do cięcia drzewa.

OSP Teresin: samochód gaśniczy 
Jelcz rok produkcji 1986, Star 26 rok pro-
dukcji 1967 (samochód przeznaczony do 
likwidacji), samochód Żuk, sprzęt specja-
listyczny (piła spalinowa do cięcia drze-
wa, przyczepka pianowa).

Każda jednostka posiada na wyposa-
żeniu samochodu bojowego radiostację 
przewoźną, przy pomocy której w czasie 
akcji istnieje możliwość porozumiewa-
nia się między sobą i jednostkami straży  
z innych gmin. Jednostki posiadają wła-
sne strażnice służące im do garażowa-
nia pojazdów, przeprowadzania zbiórek 
szkoleniowych, oraz w razie potrzeby 
udostępniają obiekt społeczności danego 
terenu. W jednostkach OSP zrzeszonych 
jest 158 członków czynnych, 13 kobiet, 
16 członków wspierających, 19 członków 
honorowych, oraz 91 członków MDP 
(Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Jak wynika z powyższych zestawień jed-
nostki OSP z terenu gminy uczestniczyły 
niemal przy każdej akcji prowadzonej na 
terenie działania. Zróżnicowanie wyjaz-
dów jest spowodowane specyfiką wy-

posażenia poszczególnych jednostek jak  
i alarmowania poszczególnych OSP 
przez Powiatowe Stanowisko Kiero-
wania. Duża dyspozycyjność jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej działających 

w Gminie Teresin, ma odzwierciedlenie 
w mniejszych stratach, jakie wystąpiły na 
tym terenie.

/red/

Na terenie Gminy w ubiegłym roku miała miejsce następująca ilość zdarzeń:

Jeśli chodzi o ilość wyjazdów do akcji wśród poszczególnych jednostek OSP, statystyka przedstawia się następująco:

Miejsce zdarzeń Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem

Powiat sochaczewski 370 598 36 1004

Gmina Teresin 19 67 6 92

Nazwa jednostki Pożary Miejscowe  
zagrożenia Alarmy fałszywe Teren gminy Poza terenem 

gminy
Razem  

wyjazdów

OSP Niepokalanów 17 65 5 61 26 87

OSP Paprotnia 11 2 1 13 1 14

OSP Szymanów 5 8 1 13 1 14

OSP Budki P. 3 5 0 8 0 8

OSP Skrzelew 2 0 0 2 0 2

OSP Mikołajew 1 0 0 1 0 1

OSP Teresin 4 5 1 0 0 9
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Program XXIII Międzynarodowego Katolickiego 
Festiwalu Filmów „Niepokalanów 2008”

W najbliższą środę 28 maja 
uroczyście otwarty zostanie 
XXIII Międzynarodowy Kato-
licki Festiwal Filmów i Multi-
mediów „Niepokalanów 2008”. 
To jedna z największych imprez 
kulturalnych o zasięgu między-
narodowym na naszym tere-
nie. Podczas 4 dni zobaczymy  
i usłyszymy prezentacje: filmo-
we, radiowe, telewizyjne i mul-
timedialne z całego świata. Pro-
jekcje filmowe wyświetlane będą 
dla publiczności w sali św. Bona-
wentury. WSTĘP WOLNY. 

Przypomnijmy, że głównym 
mottem festiwalu, od początku 
jego istnienia, jest przesłanie św. 
Maksymiliana Kolbego: „Zdobyć 
cały świat dla Chrystusa przez 
Niepokalaną”, który to przesłanie 
realizował, stawiając na ewange-

lizację przez media. Poniżej prezentujemy program Festiwalu, serdecznie zapraszając mieszkańców Teresina do wspólnego uczest-
nictwa w pokazach. Na uwagę zwraca również program uroczystości niedzielnych (1 czerwca), kiedy to czeka nas mnóstwo inte-
resujących atrakcji towarzyszących Festiwalowi. 

Środa-28 maj 2008r
Bazylika- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie. Mszy Świętej przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Lepa. 
Sala Św. Bonawentury – od godz. 12.00 do 18.15 - projekcje filmów – „Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego i Papieża 
Jana Pawła II”.

Czwartek-29maj 2008r.
Sala Św. Bonawentury – od godz. 8.45 do 21.00 projekcje filmów – „Walka z religią, Sanktuaria, Klasztory”.
Godz. 16.00 - Spotkanie z J.E. Bp Tadeuszem Pikusem.

Piątek-30maj 2008r.
Sala Św. Bonawentury – od godz. 8.45 do 21.30 projekcje filmów-Misyjne, różne.
Godz. 16.00 - Msza Św. celebrowana przez JE Abpa Kazimierza Nycza, 
Godz. 17.00 - film ,,Piosenka o mojej Warszawie”, spotkanie Abpa z młodzieżą.
Ognisko

Sobota-31 maj 2008r.
Sala Św. Bonawentury – od godz. 8.45 do 21.00 projekcje filmów – „Biografie, kandydaci na ołtarze, święci”.

Niedziela 1 czerwiec 2008r
Bazylika – godz. 13.00 Msza Św. celebrowana przez Najprzewielebniejszego Ojca Prowincjała dr Mirosława 
Bartosa, wręczenie nagród. Gala uświetniona przez chór Cantorum Maxymilianum z Warszawy.
Od godz. 9.00 - Kiermasz Festiwalowy obok ołtarza polowego.                              
Od godz. 12.30 - Dzień Dziecka organizowany przez Teresiński Ośrodek Kultury. 
Godz. 15.00 - Koncert zespołu Bloomen z Warszawy część I.
Godz. 15.30 - komunikaty festiwalowe.
Godz. 15.45 - koncert zespołu Miriam z Niepokalanowa.
Godz. 16.15 - komunikaty c.d.
Godz. 16.30 - koncert zespołu Bloomen część II. 
Od godz. 17.00 - projekcje nagrodzonych filmów, sala Św. Bonawentury.
Dla wszystkich uczestników poczęstunek Wójta Gminy Teresin. 
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Co w TOK-u piszczy...

Światowy Dzień Zdrowia 

W piątek 25 kwietnia na deskach 
Ośrodka odbył się wyjątkowy koncert 
sekcji tamtejszej wokalnej pt.: „MŁY-
NARSKI W TRÓJWYMIARZE”. Sześć 

młodych, niezwykle utalentowanych wokalistek, zaprezentowa-
ły pełne ironii, satyry na otaczający nas świat, teksty jednego  
z geniuszy polskiej piosenki – Wojciecha Młynarskiego.

Tym razem TOK postawił na różnorodność. Pokazana została 
całkowita „trójwymiarowość” znanego artysty czyli – Młynarski 
jako satyryk, Młynarski jako tłumacz, Młynarski jako romantyk. 
Zgromadzeni widzowie usłyszeli piosenki, które śpiewała cała 
Polska, jak też piosenki, o których mało kto słyszał oraz takie, 
które dobrze znamy, ale dotąd nie mieliśmy pojęcia, że napisał 
je właśnie Młynarski. Wokalnymi zdolnościami popisały się za-
tem: Agata Brzywczy, Ania Radomska, Małgosia Szymańska, 
Ania Radkowska, Agnieszka Jankowska, Sylwia Brzywczy. 
W koncercie udział wzięli również ci, bez których ta niezwy-
kła impreza nie doszłaby do skutku czyli Joanna Kwiatkowska 
(przygotowanie, flet poprzeczny, melodyka, zapowiedzi), Paweł 
Dałkiewicz (piano, akordeon), Leszek Lewicki (nagłośnienie, 
oświetlenie, gitara elektryczna).

*               *               *

Natomiast w czwartkowy 
wieczór 8 maja odbył się pre-
mierowy spektakl, działającej 
przy TOK-u „Grupy Ściśle 
Męskiej”. Sztuka zatytułowana 
„Agata szuka pracy” to opo-
wieść kobiet ...o kobietach. Po-
zornie zabawna historyjka o da-
remnym poszukiwaniu zarobku, jest tak naprawdę gorzką satyrą 
na współczesną rzeczywistość i na postrzeganie w niej przedsta-
wicielek płci pięknej. Na trudne pytanie – Czy dziś da się być 
„kobietą wyzwoloną”? próbowały poprzez swoją grę odpowia-

dać: Paulina Roman jako 
tytułowa Agata, Marta Trze-
ciak jako Twardy, Urszula 
Tomczyk jako Urzędnicz-
ka, Anna Kaniewska jako 
Menedżer, Anna Odolczyk 
jako Siostra Lukrecja, Anna 

Goszcz jako Nieznajomy oraz Chór Kobiet. Opiekę artystyczną 
nad przedstawieniem wyreżyserowanym przez „Grupę Ściśle 
Męską” sprawowała Natalia Fijewska-Zdanowska. 

/red/

Światowa Organizacja Zdrowia wy-
znaczyła specjalne dni w roku, podczas 
których stara się zwrócić uwagę społe-
czeństw na wybrane problemy zdrowot-
ne:

- 24 marca Światowy Dzień Gruźlicy,
- 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia,
- 31 maja Światowy Dzień bez Papierosa,
- 1 grudnia Światowy Dzień AIDS.

Światowy Dzień Zdrowia, to niezwy-
kła sposobność zwrócenia uwagi całego 
świata na problem tak ważny jak zdro-
we. Główne hasło 2008 roku brzmi: „ 
Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian 
klimatycznych”. Zmiany klimatyczne to 
jedno z największych wyzwań naszych 
czasów. Zagrażają nie tylko naszemu sty-
lowi życia, lecz także mogą mieć ogrom-
ny wpływ na zdrowie i przyczynić się do 
cierpienia ludzi na całym świecie.

Temat „Chrońmy zdrowie przed 
wpływem zmian klimatycznych” kładzie 
nacisk na problem zdrowia. Wybrano go 
w tym roku, ponieważ uznano, że global-
ne zmiany klimatyczne stanowią rosnące 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zdro-
wia publicznego. Dzięki coraz większej 
współpracy, globalna społeczność będzie 
lepiej przygotowana na sprostanie wy-
zwaniom w dziedzinie ochrony zdrowia 
związanymi ze zmianami klimatycznymi 

na skalę globalną, w poszczególnych re-
gionach, krajach i społecznościach lokal-
nych. Należy pamiętać, że zmiany klima-
tyczne mają wpływ na ludzkie zdrowie, 
a zagrożenia zdrowotne spowodowane 
zmianami klimatycznymi są różnorodne, 
globalne i trudno je odwrócić w ludzkiej 
skali czasowej. Ponadto wiele ważnych 
czynników powodujących zgony (np. ma-
laria, biegunka, niedożywienie) jest silnie 
związanych z warunkami klimatycznymi. 
Wpływ klimatu na zdrowie prawdopodob-
nie zwiększy się wraz z upływem czasu  
i wzrostem temperatury, natomiast wpływ 
zmian klimatycznych na zdrowie jest po-
tencjalnie bardzo duży i przewiduje się, 
że dotyczyć będzie milionów ludzi.

Zagrożenia związane ze zmianami 
klimatycznymi charakteryzują się nie-
równomiernym nasileniem. Gazy cieplar-
niane (dwutlenek węgla, metan, freony, 
ozon O3, tlenek azotu), które powodują 
zmiany klimatu, pochodzą głównie z 
krajów uprzemysłowionych, ale zagro-
żenia zdrowotne koncentrują się w naj-
biedniejszych krajach rozwijających się, 
które w mniejszym stopniu przyczyniły 
się do powstania tego problemu. Wiele 
przewidywanych oddziaływań można 
uniknąć lub kontrolować poprzez działa-
nia sektora zdrowia publicznego, jak rów-
nież wprowadzanie środków zaradczych  

w sektorach powiązanych ze zdrowiem,  
jak transport czy gospodarka wodna.

Z tym zagadnieniem zostali zapo-
znani w dniu 9 kwietnia b.r.  uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. św. M. Kolbego 
w Teresinie. Tego samego dnia, temat ten 
został przedstawiony Rodzicom. Ponadto  
w holu na parterze wykonana została ga-
zetka informacyjna. Pamiętajmy! Zdro-
wie to największy skarb człowieka. 

    
/Hanna Bielecka, Beata Pałuba/
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Zostań dziennikarzem radiowym

Telefony, telefony...

Radio Niepokalanów poszukuje osoby zamieszkującej w pobliżu Niepokalanowa do pracy w serwisie regionalnym oraz  
w terenie. Niezbędne predyspozycje dziennikarskie, wyższe wykształcenie oraz prawo jazdy. CV prosimy kierować pod adres: 

kontakt@radioniepokalanow.pl

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
13 czerwca (piątek), godzina 12.20

- Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy w Teresinie Bogdanem Linardem

- Noc czerwcowa 2008 w Teresinie – Dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski

oraz w codziennych serwisach: 8.15, 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 18.15

Uwaga Mali i Średni Przedsię-
biorcy!  Szkolenie!

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-

mów Unijnych przy współudziale urzdu gminy  
w Teresinie planuje zorganizowanie jednodniowego 
szkolenia dot. możliwości dofinansowania małych  
i średnich przedsiębiorstw z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla wszystkich zaintereso-
wanych osób z terenu naszej gminy.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie swo-
jego udziału do urzędu gminy pod nr tel. 
(46) 8642567. Sprawę prowadzi Pani Justyna  
Poniatowska.

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE  
PODANY PÓŹNIEJ. 

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 1958 roku, o kontakt telefoniczny  
w terminie do dnia 31 maja 2008 roku.

Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim.  
Telefon kontaktowy: (046) 864-25-54.

Kierownik USC Teresin
Jolanta Kononowicz

K  O  M  U  N  I  K  A  T

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Teresinie wydzierżawi na 
działalność handlową lub usługową pomieszczenia o pow. 260 m2 w Paprotni 
przy ul. O.M.Kolbego.

Warunki dzierżawy do uzgodnienia w biurze Zarządu,  
tel. (046) 861-37-10 lub (046) 861-37-21.

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie – (046) 861-33-60
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie – (046) 861-35-80
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – (046) 861-37-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (046) 861-30-45
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – (046) 861-37-80
Teresiński Ośrodek Kultury – (046) 861-38-81

Szkolne egzaminy ‘2008
Pod koniec kwietnia gim-

nazjaliści przystąpili do dwu-
dniowego, ogólnopolskiego 
egzaminu gimnazjalnego. 
Docelowo uzyskane wyniki, 
mimo że nie mają wpływu na 
promocję, mają decydować, 
czy dany uczeń znajdzie się na 
liście przyjętych do wybranej 

przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki tegorocznego 
sprawdzianu będą znane 12 czerwca. Na terenie naszej gminy 
funkcjonują cztery szkoły gimnazjalne. Łącznie do sprawdzianu 
przystąpiło 186 uczniów, w tym: w Gimnazjum w Teresinie – 
113 osób, w Gimnazjum w Szymanowie – 34 osoby (tu jedna 

osoba ze względów zdrowotnych zdawać będzie w czerwcu), 
w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymano-
wie –  22 uczennice, zaś w Gimnazjum Ojców Franciszkanów  
w Niepokalanowie - 17 uczniów.

Przez cały maj absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 
przystępują do egzaminów maturalnych. Egzamin dojrzałości 
zdają w naszej gminie uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie,  
Liceum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz uczennice  
Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek w Szymano-
wie.

W czerwcu absolwentów techników i zasadniczych szkół 
zawodowych czeka jeszcze egzamin z przygotowania zawodo-
wego. A potem już zasłużony odpoczynek....

/red/
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Odszkodowania dla: 
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzy-
stów, pieszych, 

- osób, które straciły w wypadku bliską osobę.
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na 
drodze przedsądowej  
oraz sądowej. 

Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.
Bezpłatne konsultacje. 
Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy !
Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą w Twoim domu  
lub innym wybranym miejscu.

Profesjonalna Pomoc Prawna

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz   
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl
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Trwają gorączkowe 
przygotowania organizacji 
jednej z najbardziej oczeki-
wanych imprez kulturalnych 
na naszym terenie, a miano-
wicie do Teresińskiej Nocy 
Czerwcowej ’2008. Choć  
w momencie zamykania tego 
numeru nie był znany jeszcze 

szczegółowy program przedsięwzięcia, to już wiemy, że Tere-
siński Ośrodek Kultury - główny organizator Nocy Czerwcowej, 
szykuje mnóstwo niespodzianek. A na scenie zobaczymy wspa-
niały zespół kabaretowy, który dowcipnym tekstem i nie mniej 
satyryczną piosenką doskonale rozbawia publiczność. Mowa  
o kapeli „TRZECI ODDECH KACZUCHY”. Kto ich zna, wie, 

że warto przyjść i posłuchać, a kto nie zna musi ich zobaczyć. 
Tegoroczną GWIAZDĄ Teresińskiej Nocy Czerwcowej będzie 
Paweł Kukiz i zespół PIERSI. Muzyka dla młodych i starszych. 
Przeboje stare i nowe, piosenki pełne prawdy i satyry na otacza-
jącą nas rzeczywistość, a do tego świetna rockowa muzyka. 

Niedzielny wieczór uświetni nam koncert zespołu BONEY 
M BAND, który zaprezentuje remake takich hitów jak: „Rivers 
on Babylon”, „Daddy cool” czy zakazanego w pewnym okresie 
w Polsce „Rasputin”. Oczywiście czeka nas jeszcze mnóstwo 
innych atrakcji sportowo-kulturalnych, ale o tym przekonamy 
się wszyscy w niedzielę 22 czerwca na stadionie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. 

Już dziś ZAPRASZAMY!
/red/

W weekend 18 i 19 
kwietnia Teresiński 
Ośrodek Kultury go-
ścił w swoich murach 
artystów VII Ogólno-
polskiego Przeglądu 
Teatrów Niesfornych 
„Galimatias”. Nie-
zwykła atmosfera i 

najwyższy w dotychczasowej historii 
Przeglądu poziom prezentacji grup te-
atralnych z całego kraju – tak w wiel-
kim skrócie scharakteryzować można 
tegoroczny Galimatias. Główną nagro-
dę grupową otrzymali artyści Teatru 
Przedmieście z Łańcuta.

Jury, którego skład tworzyli: Ewa 
Sokół-Malesza – reżyser teatralny, Igor 
Gorzkowski – reżyser i dramaturg, Jacek 
Małachowski – teatrolog, reżyser nurtu 
alternatywnego oraz Wojciech Lisiecki 
– pomysłodawca Przeglądu Galimatias, 
po obejrzeniu 12 przedstawień konkur-
sowych, za najlepszy uznali wystawiony 
przez grupę z Łańcuta spektakl pt. „Nie-
bo”. Tematem przewodnim nagrodzonej 
sztuki była miłość, miłość niemożliwa, 
która pojawia się w naszym życiu, kiedy 
jesteśmy najmniej na nią przygotowani. 
Druga nagroda powędrowała do aktorów 
z Teatru Preteksty z Sokołowa Podlaskie-
go za spektakl „Ciągi”. Sztuka stanowiła 
‘ciąg’ skojarzeń i refleksji jako zabawa wi-
zerunkiem szkoły i swoim własnym. Ak-
torską nagrodę główną GALIMATIAS 
‘2008 otrzymała natomiast Aleksandra 
Kugacz za rolę w monodramie bydgo-
skiego Teatru Studio Czyczkowy „Watt”. 
Wielokrotnie nagradzany monodram, w 
którym jak pisał jeden z krytyków: „Gest, 
słowo, dźwięk sytuują grę na pograniczu 

transu i neurozy. Trudno nie ulec wraże-
niu, że przez ciało aktorki przepływają 
falami kolejne partie tekstu, potęgując 
emocje, uderzając w publiczność z siłą, 
ale i z subtelnością, (...)”. Aktorskie umie-
jętności artystki rzeczywiście wywołały 
piorunujące wrażenia wśród bardzo licz-
nie zgromadzonej podczas tegorocznego 
Przeglądu publiczności. Jury przyznało 
również aż siedem wyróżnień grupowych 
oraz dwa wyróżnienia indywidualne: dla 
Olgi Malik za rolę Lucky’ego w spekta-
klu Teatru Scena Kotłownia „Czekając na 
Godota” oraz dla Aleksandry Czerczyń-
skiej za rolę Napierałkowej w spektaklu 
Teatru Kabaretowa Scena Forum - AKK 
Plons „Cha, cha, cha”. Poszczególne 
prezentacje oceniali również członkowie 
Niezależnego Forum Młodzieżowego, 
tworzonego przez aktorów Teatru Gru-
pa Ściśle Męska z Teresina oraz Teatru 
Prowincjonalnego ze Żnina. Postanowili 
oni przyznać dyplomy honorowe dla na-
stępujących zespołów: Teatr Glan „Kie-

dy zamykam oczy” 
- I miejsce, Teatr 
Przedmieście „Nie-
bo” – II miejsce, 
Teatr Pierwszego 
Kontaktu „Rentgen” 
– III miejsce.

VII Ogólnopol-
ski Przegląd Teatrów 
Niesfornych „Ga-
limatias” przeszedł 
już do historii. Była 
to impreza wyjąt-
kowa pod wieloma 
względami. Po raz 
pierwszy bowiem 
na scenie Galimatia-
sowej wystąpił zu-

pełnie profesjonalny teatr ze spektaklem 
pozakonkursowym. „TAKSÓWKĘ” w 
reżyserii jurora – Igora Gorzkowskiego 
zaprezentowali goście ze Studia Teatral-
nego Koło w Warszawie. Na okoliczność 
Przeglądu wydawana była też specjalna 
gazetka galimatiasowa „Mętlik”, która 
każdego dnia Przeglądu powstawała pod 
redakcją Kasi Rączki i licealistów z klasy 
dziennikarskiej Zespołu Szkół im. Kard. 
Wyszyńskiego w Teresinie. Mecenat nad 
tegoroczną edycją objął Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego.

/red/

22 czerwca – Teresińska Noc Czerwcowa

GALIMATIAS ‘2008 
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tel. 0-661-922-880

MASZ  PROBLEM ? PRZYJDŹ !

JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI

MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM 
Zapraszamy

 
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI  OŚRODEK  KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00  -  19.00
(ALKOHOL)

 
- DOM PARAFIALNY W NIEPOKALANOWIE
PIĄTEK 16.00 - 18.00
(PRZEMOC, NARKOTYKI)

CZWARTEK 16.00  -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23

Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

PUNKT MASAŻU
OdNowa

ZAPRASZA do hali GOSiR-u                            
w Teresinie na zabiegi:

MASAŻ - KLASYCZNY

MASAŻ - RELAKSACYJNY

MASAŻ - ODCHUDZAJĄCY

MASAŻ - LECZNICZY

MASAŻ - SPORTOWY

Zapisy telefoniczne 
w godz. 8.00 – 14.00
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Przełajowe Grand Prix Teresina

Puchar Polski dla Przemka Piórkowskiego

www.teresin.fora.pl

Piękna pogoda sprzyjała uczestnikom drugiej i trzeciej edy-
cji biegów klasyfikacyjnych do I Grand Prix Teresina w Biegach 
Przełajowych. Organizowany przez teresiński Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Uczniowski Klub Sportowy „FILIPI-
DES” cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkań-
ców Teresina. Podczas trzeciego rzutu do walki o zwycięstwo 
stanęło 76 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja jak zwykle 
była pełna sportowych emocji. W momencie zamknięcia tego 
numeru „Prosto z Gminy” nie znaliśmy jeszcze ostatecznych 
rozstrzygnięć, bowiem finałowe biegi w ramach I Grand Prix 
Teresina odbyły się 24 maja. Zatem relację z tych zawodów oraz 
listę zwycięzców podamy w numerze czerwcowym. 

Organizatorzy dziękują sponsorom: firmie „Jacuzzi” Artur 

Maciejewski, Auto Moto 
Centrum Edward Gęgnie-
wicz Katarzyna Włodarska, 
Aptece Calendula, Bankowi 
Spółdzielczemu w Teresi-
nie, Radio Niepokalanów, 
firmie MARS oraz Państwu 
Magdzie i Andrzejowi Ze-
mła oraz Anecie i Robertowi 
Izakom. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Niepoka-
lanów. Aktualne wyniki znajdą Państwo na stronach interneto-
wych organizatora www.filipides.esochaczew.pl 

/red/

Ogromnym sukcesem 
reprezentanta LKS Mazow-
sze Teresin, Przemysława 
Piórkowskiego zakończył 
się I łuczniczy Puchar Pol-
ski juniorów młodszych 
rozegrany w Zamościu. 
W pierwszym pojedynku 
Przemek zdeklasował re-
prezentanta Łucznika Ży-

wiec - Macieja Morawca wynikiem 107:92. W kolejnej rundzie 
dość wyraźnie pokonał Piotra Pajączka (UKS Talent Wrocław) 
108:101. W walce o ćwierćfinał nie dał szans Krzysztofowi 
Barcikowi (Sokole Oko Zawadka) 105:91, zaś w ćwierćfinale 
- Kacprowi Sierakowskiemu (Marymont Warszawa) 104:95. 

Półfinał to znakomita walka Przemka z Dominikiem Kacprem 
(Marymont) zakończona wygraną 107:104. W finale Przemek 
udowodnił, że nie ma na niego mocnych. Po wspaniałym poje-
dynku zwyciężył 106:105 Damiana Najmana (Boruta Zgierz). 
To największy tegoroczny sukces „Mazowsza” Teresin. Prze-
mek pokonał bowiem całą krajową czołówkę juniorów młod-
szych. Gratulacje dla Ryszarda Kowalskiego i Katarzyny Klaty 
- trenerów Przemka. To były kolejne zawody łucznicze, na któ-
rych teresiński klub dopisał trofea do swojej czterdziestoletniej, 
bogatej kolekcji. 

Rozegrane zostały również eliminacje do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Prawo startu w finałach uzyskali: Prze-
mysław Piórkowski, Michał Gawiński, Mateusz Sękulski oraz 
Aleksandra Klata. 

/Marcin Maciąg/

W dobie szybkiego 
rozwoju technologii in-
formacyjnej nie wypada 
pozostać biernym wobec 
nowych możliwości ko-
munikacyjnych. Gmina 
Teresin obecna jest w sieci 
internet od kilku lat. Mamy 
swoje strony www, ale nie 
wszyscy jeszcze wiedzą, iż 

mamy również w wirtualnej przestrzeni specjalne Forum dys-
kusyjne. Co to oznacza? Samo pojęcie „forum dyskusyjne” jest 
przeniesioną do struktury stron WWW formą grup dyskusyjnych, 
która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami 
o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki inter-
netowej. Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą 
grup polemizujących ze sobą przy pomocy sieci internet. Na te-
resińskie forum dostaniemy się wpisując w przeglądarce adres 
www.teresin.fora.pl. Zbudowana ponad dwa lata temu (!) przez 
kilku młodych mieszkańców naszej gminy internetowa scena - 
zapewne na potrzeby ciekawej dysputy - jak dotąd nie cieszyła 
się znaczącą popularnością. Dlatego też, w tym miejscu posta-
nawiamy szeroko zareklamować Forum mieszkańców Teresina, 
zachęcając jednocześnie do odwiedzin naszego – jakby nie było 
– hyde parku. Choć Forum, co zresztą wynika z jego nazwy, 
skierowane jest głównie do mieszkańców Teresina, to jednak 

znajdziemy tam też posty dotyczące Sochaczewa, Błonia i całej 
reszty otaczających nas miejscowości. Ponadto możemy wymie-
niać poglądy na temat samego życia w Teresinie, pochwalić czy 
też negować zjawiska występujące na obszarze naszej gminy. 
Bierni uczestnicy dyskusji mogą dowiedzieć się rzeczy nowych 
albo na przykład zamieścić drobne ogłoszenie. Aby zabrać głos 
wystarczy dokonać jednorazowej rejestracji. Zatem ...może i Ty 
wtrącisz tam „swoje pięć groszy”?

/red/

Oferuje usługi elektryczne w zakresie:
- instalacje 
- remonty
- konserwacje
- pomiary ochronne

Jacek Szymaniak

tel. kom.: 728-32-40-33
Paprotnia, ul. Spacerowa 26, 96-515 Teresin
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Inauguracja łuczniczego Ośrodka

UKS FILIPIDES na II Grodziskiej Majówce Biegowej

Srebrna Paprotnia

Dzięki inicjatywie 
grupy ludzi, dla których 
łucznictwo było zawsze 
ważne, w Teresinie zain-
augurowano działalność 
Wojewódzkiego Ośrod-
ka Szkolenia. Będzie on 
spełniał zadanie cyklicz-
nego przygotowywania 
mazowieckich łuczni-
czek i łuczników do ich 
startów. Regularnie od-
bywać będą się w nim 
konsultacje ośrodków 
tego pięknego sportu z 
naszego województwa, 
takich jak: Drukarz i Ma-
rymont Warszawa, ŁKS i Sokół Radom, ROKiS Radzymin, 
Ożarowianka Ożarów i oczywiście Mazowsze Teresin. Dzięki 
uprzejmości Dyrektora Macieja Stawickiego, człowieka od 
zawsze związanego z łucznictwem, w teresińskim pałacu Ep-
steinów powstało zaplecze socjalne dla przybywających spor-
towców. W okresie letnim konsultacje będą miały miejsce na 
pięknym, leśnym  terenie obok pałacu, zimą zaś łucznicy prze-
niosą się do hali teresińskiego GOSiR. 

W weekend 10-11 kwietnia zorganizowany został pierw-
szy, mazowiecki przegląd kadr z udziałem całej czołówki spor-

towców, z reprezentan-
tami Polski włącznie. 
Byli również uczestnicy 
Ogólnopolskich Olim-
piad Młodzieży, a więc 
najmłodsi adepci łuków i 
strzał. Wydarzenie to swo-
ją obecnością zaszczycił 
Prezes Mazowieckiego 
Związku Łuczniczego 
Paweł Soliński, role go-
spodarzy przypadły zaś, 
wspomnianemu wcze-
śniej Maciejowi Stawic-
kiemu jak i Ryszardowi 
Kowalskiemu, bez któ-
rych nie byłoby łucznic-

twa w Teresinie.
Ogromnego wsparcia, jeśli chodzi o powstanie ośrodka 

udzielili Piotr Śliwiński – Dyrektor Warszawsko-Mazowieckiej 
Federacji Sportu oraz wielki przyjaciel łuczniczego sportu, były 
trener, a obecnie wójt Gminy Teresin – Marek Olechowski.

Debiutancka konsultacja przebiegła w sportowej, rodzinnej 
atmosferze jaka zawsze towarzyszy tej dyscyplinie sportu. Na-
wet aura okazała się przyjazna, dając możliwość udanego prze-
prowadzenia kilku treningów.

Marcin Maciąg

217 rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja 
Uczniowski Klub Sporto-
wy „FILIPIDES” uczcił 
na sportowo. Liczna, bo 
aż 10-cio osobowa re-
prezentacja wzięła udział  
w „II Grodziskiej Ma-
jówce Biegowej 2008”. 
Wystartowali w czterech 

kategoriach:
- w Biegu krasnali do 7 lat - 250 m –  Inga Andryszczyk lat 4,  
- w Biegu dzieci do 10 lat - 500 m –  Mateusz Maciejewski 
lat 8, Julian Andryszczyk lat 10, Hubert Maciejewski lat 10, 
Michał Pawłowski lat 10,  
- w Biegu młodzieżowym do 16 lat - 1600 m – Kinga Pałuba, 

Patryk Kazimierski, 
- Bieg otwarty - 5000 m – Andrzej Pawłowski, Mariusz 
Cierech, Andrzej Andryszczyk. 
Z grupy tej na podium stanęli: 
- w Biegu młodzieżowym do 16 lat - Kinga Pałuba –  
III miejsce 
- Patryk Kazimierski - II miejsce. 
Pozostali zawodnicy zajęli następujące pozycje: 
- Bieg krasnali do 7 lat - Inga Andryszczyk - 8 miejsce  
- Bieg dzieci do 10 lat - Michał Pawłowski - 4 miejsce, Hubert 
Maciejewski - 8 miejsce, Mateusz Maciejewski - 12 miejsce, 
Julian Andryszczyk lat - 14 miejsce  
- Bieg otwarty – Andrzej Andryszczyk, czas 18,04s - 5 miejsce, 
Mariusz Cierech, czas 18,24s - 6 miejsce, Andrzej Pawłowski, 
czas 20,13s - 16 miejsce.

/UKS/

Bardzo dobrze spisali się młodzi piłkarze ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Paprotni na zawodach o międzypowia-
towy tytuł mistrzowski piłkarskich „piątek”. Podopieczni Jacka 
Wiśniewskiego bez straty bramki wygrali grupę eliminacyjną, 
w której pokonali reprezentacje szkół z Piastowa oraz z Puszczy 
Mariańskiej. W dramatycznym i pełnym emocji finale nie dali 
jednak rady rewelacji turnieju – ekipie ze Szkoły Podstawowej 
w Babicach Starych. Srebrny medal stanowi wielki sukces na-
szej drużyny, która zaprezentowała futbol na wysokim pozio-
mie zarówno technicznym jak i taktycznym. Drużyna z Paprotni 

grała w składzie: Jarosław Żakowski, Bartłomiej Dobrzyński, 
Marek Biegański, Dawid Kamiński, Albert Kamiński, Tomasz 
Gral, Wojciech Razum, Kamil Baczyński, Dawid Grys i Rado-
sław Wójcik. 
Oto wyniki: SP Paprotnia – SP Piastów 1:0, SP Paprot-
nia – SP Puszcza Mariańska 5:0, Finał: SP Paprotnia –  
SP Babice Stare 2:3 
W zawodach wystartowało sześć zespołów.

/red/
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