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1. W listopadzie br. odebrana zostanie wspólna z powiatem inwestycja 
drogowa na ulicy O.M.Kolbe w Paprotni. Na odcinku 541m ułożono nową 
nakładkę asfaltową, nowy chodnik, zaś po stronie wschodniej powstała 
ścieżka rowerowa. Całość inwestycji kosztowała ponad 900 tys. zł.

2. Zakończone zostały i odebrane komisyjnie prace przy Gimnazjum  
w Teresinie. W ramach modernizacji wykonano więźbę dachową z jej po-
kryciem blachą trapezową i montażem obróbek blacharskich, ściany ocie-
plono styropianem i położono tynk akrylowy. Ocieplono również ściany 
fundamentowe i pokryto tynkiem żywicznym. Wokół budynku wykonano 
opaskę z koski betonowej, przebudowano wejście do szkoły. Wartość inwe-
stycji 1 261 211 zł. Prace wykonywała firma ,,Probud” z Sochaczewa.

3. W dniu 14 października br. odebrano 2 drogi: ulicę Działkową  
w Serokach Parceli (wykonawca firma ,,Prima”, kwota 63 355zł) i wspólną 
drogę finansowaną przez gminę Teresin i Baranów (przedłużenie ulicy Ka-
skiej w Teresinie) o długości 1040 metrów za kwotę 269 366 zł. Tę ostatnią 
inwestycję wykonywała firma ,,Rydmar” z Juliopola. 

4. Oddano do użytku nakładkę asfaltową w Izbiskach o długości 1404m. 
Koszt zadania to 227 034 zł. Wykonawca firma ,,Fedro” z Osiecka.

5. Dokonano odbioru technicznego drogi Elżbietów – Kawęczyn.  
Inwestycja wykonywana przez firmę Drogbud Podkarpacki Holding Budo-
wy Dróg ze Strzyżowa za kwotę 166 650 zł. 

6. Dokonano odbioru technicznego budynku mieszkalnego w Szyma-
nowie przy ulicy Zielonej. Wartość zadania to kwota 680 tyś. zł. Wykonaw-
cą prac był firma „Kontener” z Płocka.

7. Za kwotę 155 tysięcy wykonywana jest adaptacja Ośrodka Zdrowia 
w Szymanowie zgodnie z wymogami unijnymi. Przetarg na to zadanie wy-
grała firma ,,Probud”.

8. Do 14 listopada mają zostać zakończone prace przy wylaniu ław 
fundamentowych budynku zaplecza sportowego na stadionie GOSiR-u     
w Teresinie. Wykonawcą jest firma ,,Tom” z Włostowa. Zadanie kosztuje 
272 753 zł.

9. Oświetlenie boiska sportowego na stadionie składające się z 10 słu-
pów oświetleniowych wykonuje firma ,,Budwex” z Truskawia. Wartość 
inwestycji to kwota 142 tyś. zł.

10. Trwają prace przy II etapie rozbudowy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Teresinie. Prace wykonuje firma ,,Instalator” za kwotę ponad 165 tys. 
zł.

11. Dnia 2 października rozstrzygnięty został przetarg przy rozbudowie 
budynku OSP Szymanów. Wartość zadania 103 823 zł. Pracę wykonywała 
będzie firma „Instalator” z Kampinosu.

12. Dnia 22 października rozstrzygnięty został przetarg na II etap dro-
gi granicznej łączącej gminę Teresin i Baranów w kierunku Ludwikowa. 
Przedmiotem postępowania przetargowego było utwardzenie i położenie 
nakładki asfaltowej na odcinku 620 metrów. Wykonawcą prac będzie firma 
,,Rydmar” z Juliopola. Wartość inwestycji wyniesie 160 583, 72 zł.

/red/

Nakładka asfaltowa w Izbiskach

Budynek mieszkalny w Szymanowie

Fundamenty pod zaplecze sportowe w Teresinie

Gimnazjum w Teresinie 

ul. Dzialkowa w Serokach

Z prac inwestycyjnych
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Teresin ponownie Gminą Fair Play!

Z sali obrad...

W pierwszych dniach października 
br. w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie odbyła się uroczysta gala VII 
edycji konkursu „Gmina Fair Play”. 
Po raz drugi z rzędu Gmina Teresin 
uzyskała stosowny certyfikat, którym 
nadal może zachęcać potencjalnych in-
westorów. 

„Gminy Fair Play kreują dobre wzor-
ce współpracy samorządów z przedsię-
biorcami. To wzorce godne naśladowania 
przez wszystkie jednostki administracyjne 
w Polsce. Są to także gminy otwarte na 
nowe inicjatywy gospodarczo-inwesty-
cyjne, zapewniające przyjazny klimat 
dla inwestorów oraz profesjonalną ob-
sługę inwestycyjną” – mówili podczas 
wręczania Certyfikatów organizatorzy 

Konkursu. W tegorocznej edycji udział 
wzięło sześćdziesiąt gmin wiejskich,  
w tym pięć z województwa mazowiec-
kiego i jedna z powiatu sochaczewskiego. 
Konkurs i Program Certyfikacyjny „Gmi-
na Fair Play” stanowi inicjatywę skiero-
waną do samorządów, które dbając o inte-
resy społeczności lokalnych stwarzają na 
swym terenie możliwie najlepsze warun-
ki dla rozwoju działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej. Za taką właśnie organi-
zatorzy konkursu, już po raz drugi uznali 
Gminę Teresin. Główną ideą konkursu 
jest wskazanie polskim i zagranicznym 
firmom miejsca, gdzie mogą inwestować 
bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani 
są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć 
na pomoc oraz doradztwo ze strony pra-
cowników urzędu, których etyka nie jest 
kwestionowana. „Cieszymy się, że po-
nownie zostaliśmy docenieni jako gmina. 
Powiem szczerze, że taki certyfikat nie-
jednokrotnie już ułatwiał nam rozmowy 
z inwestorami” – przyznaje wójt Marek 
Olechowski. Wizytówka naszej gminy 
ponownie znalazła się w katalogu ofert 
inwestycyjnych prowadzonym na inter-

netowym portalu „Gminy Fair Play”.  
Do udziału w VII edycji konkursu zgło-
siło się 159 samorządów z całej Polski. 
Spośród nich Kapituła Konkursu wyło-
niła te, które spełniły wymagania kon-
kursu i przeszły pozytywnie procedurę 
weryfikacyjną uzyskując tym samym ty-
tuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2008 
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 
Organizatorem konkursu jest Instytut Ba-
dań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym. Konkurs jest afiliowany przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej.

/red/

Po raz dwudziesty trzeci zebrała się 
Rada Gminy Teresin. W piątek 17 paź-
dziernika podjęto pięć uchwał. Kulmi-
nacją sesji było przedstawienie infor-
macji z przebiegu wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2008 roku. 

Jak wynika z informacji przedsta-
wionej na Sesji przez Jadwigę Dur-
czak, skarbnika gminy, budżet Gminy 
Teresin po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku przewidywał realizację: dochodów  
w wys. 30.090.467, 81 zł i wydatków 
w wys. 36.111.485.81 zł. W pierwszym 
półroczu dochody wykonano w wysoko-
ści 16.394.246,91 zł, co stanowi 54,48% 
wszystkich dochodów. Natomiast je-
śli chodzi o wydatki, tych zrealizowa-
no w wys. 14.243.650,86 zł, co ozna-
cza 39,44% wszystkich zaplanowanych  
w budżecie wydatków. Okazuje się za-

tem, iż za pierwsze półrocze b.r. uzyskana 
została nadwyżka dochodów nad wydat-
kami w wysokości 2.150.596,05 zł. 

Do porządku obrad dwudziestej 
trzeciej Sesji Rady Gminy Teresin, rad-
ni postanowili wprowadzić dodatkową 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej Gminie Herby (woj. śląskie) 
na realizację zadania „usuwanie skutków 
trąby powietrznej”. Na poprzedniej sesji 
w zmianach budżetowych przewidzia-
no na cel pomocy innym gminom kwo-
tę 10.000 zł. Teraz przypisano tę sumę 
konkretnej gminie tj. Herby – niewielkiej 
gminie, w której zniszczenia po przej-
ściu trąby powietrznej w sierpniu br. były 
znaczne (ponad 100 budynków zostało 
uszkodzonych). 

Podczas październikowych obrad rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych w Gminie Teresin 
na lata 2008-2015 (szerzej na ten temat 
piszemy w artykule „Strategia 2008-
2015” na str.5). Potrzeba opracowania 
powyższej strategii wynika z aktualnej 
sytuacji ekonomiczno-społecznej miesz-
kańców gminy. Ma ona bowiem stanowić 

podstawę do realizacji działań mających 
na celu wyeliminowanie niekorzystnych 
zjawisk społecznych mających miejsce 
na obszarze Teresina i okolic. Do takich 
zjawisk z pewnością należą pogłębiają-
ce się dysproporcje dochodowe rodzin, 
ubóstwo czy też problemy egzystencjalne 
osób samotnych, starszych i niepełno-
sprawnych. 

Przyjmując kolejną z uchwał radni 
nadali nazwę jednej z ulic w obrębie Te-
resin Gaj (Książęca).

Następnie podjęto uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Teresin dla części 
obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz 
Topołowa. Decyzja radnych umożliwia 
powiększenie obszarów przeznaczo-
nych pod przemysł, składy, usługi, a tym  
samym przyczynia się do zwiększenia te-
renów inwestycyjnych na obszarze naszej 
gminy.

W dalszej części sesji radni podję-
li uchwałę dotyczącą zmian w budżecie 
gminy na rok bieżący.
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Hala w Budkach Piaseckich otwarta!

Nowy pomnik Jana Pawła II

Szkoła w Budkach Piaseckich do-
łączyła do placówek na terenie Gminy 
Teresin, które posiadają własne obiek-
ty sportowe. Uroczyste otwarcie nowej 
hali sportowej odbyło się w samo połu-
dnie 10 października.

„W naszej Gminie panuje prawdziwy 
duch sportowy. Przekazywany jest z po-
kolenia na pokolenie” – mówił podczas 
otwarcia hali Wójt Marek Olechowski. 
Wójt ma podstawy do takich sformu-
łowań. Wystarczy chociażby przejrzeć 
kroniki zawodów, spojrzeć w historię roz-
woju sportu w „naszej małej ojczyźnie” . 
Lecz nie tylko sport wyczynowy stanowi 

domenę Teresina i jego okolic. Jak grzyby 
po deszczu powstają obiekty służące re-
kreacji każdego mieszkańca, sprzyjające 
rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzie-
ży. 

Szkoła Podstawowa w Budkach Pia-
seckich doczekała się wreszcie swojej hali 
sportowej. Po problemach przy budowie 
i oczekiwaniu na usunięcie usterek, tam-
tejsi uczniowie bez przeszkód mogą reali-
zować swoje sportowe zainteresowania. 
Estetyczne wnętrza, przestrzenna i bez-
pieczna sala, zaplecze, magazyny, udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych, 
całość prezentuje się naprawdę okazale.

W piątek 10 października Wójt Marek 
Olechowski wraz ze Starostą Tadeuszem 
Korysiem dokonali przecięcia wstęgi. 
Były okolicznościowe przemówienia, 
prezenty, część artystyczna i pokazowe 
pojedynki w koronnej dla Budek Piasec-
kich dyscyplinie, jaką jest tenis stołowy. 

Dyrektor Szkoły Ewa Piotrowska 
nie kryła wzruszenia, iż szkoła doczekała 
się tak niezbędnej tu infrastruktury spor-

towej. Poza Budkami Piaseckimi, swój 
obiekt sportowy posiadają szkoły w Tere-
sinie i Paprotni oraz Szkoła Podstawowa 
w Szymanowie. Teraz czas na szymanow-

skie Gimnazjum. I tu mamy dobrą wia-
domość. Otóż, jest projekt na halę, której 
koszt wyniesie ok. 4 mln złotych. Zatem 
miejmy nadzieję, iż niebawem będziemy 
świadkami otwarcia kolejnej pięknej hali 
sportowej...

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

Minęło 25 lat, gdy Jan Paweł II przy-
był na niepokalanowskie pola. Przez tam-
te lata przywykliśmy do Jego obecności. 
Zdawało się, że pozostanie z nami na za-
wsze. Dziś niejednokrotnie wspominamy 
i tęsknimy do tamtych chwil. Zrodziła się 
jednak piękna myśl, by upamiętnić tamten 
dzień, zatrzymać na wieki Papieża w Nie-
pokalanowie. W dobie mijającej obecnie 
30-tej rocznicy wyboru Polka na Stolicę 
Piotrową, powstał zamysł ufundowania 
pomnika, stworzenia dzieła sztuki – posą-

gu odlanego z brązu. W sobotę, 18 paź-
dziernika odbyła się uroczystość poświę-
cenia nowego Pomnika Sługi Bożego Jana 
Pawła II jaki stanął w Niepokalanowie. 
Ceremonii przewodniczył J.E. Ks. Kard. 
Józef Glemp Prymas Polski, który życzył 
wszystkim, by Pomnik ten, zawsze przy-
pominał przechodzącym obok, o nauce  
i wychowaniu jakie przez lata głosił nasz 
wielki rodak. Uroczystość swoją obec-
nością uświetnili przedstawiciele władz 
kościelnych - Prowincjał prowincji war-
szawskiej o. Mirosław Bartos, Gwardian 
Niepokalanowa, o. Stanisław M. Piętka, 
oraz samorządowych – Starosta Tade-

usz Koryś, który 25 lat temu osobiście 
witał Jana Pawła II w Niepokalanowie  
i Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski.  
Nie zabrakło delegacji jednostek straży 
pożarnych i policji oraz służby zdrowia, 
bowiem tego właśnie dnia obchodziliśmy 
Święto św. Łukasza, patrona wszystkich 
lekarzy. Licznie zebrani parafianie i piel-
grzymi modlili się wspólnie o rychłą be-
atyfikację Wielkiego Polaka. 

/red/

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM

14 listopada ( piątek) godzina 12.20
Rozmowa z Ryszardem Śliwińskim, wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Teresinie.

Oraz w codziennych serwisach: 8.15, 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 18.15
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P o d c z a s 
XXIII sesji Rady 
Gminy Teresin 
podjęto uchwałę 
wprowadzającą 
Gminną Strate-
gię Rozwiązywa-
nia  Problemów 
Społecznych na 
terenie Teresina  

i okolic. Strategia obejmuje okres najbliż-
szych siedmiu lat. Postarajmy się zatem 
pokrótce wyjaśnić na czym ma ona pole-
gać.

Zapoznając się z dokumentem na-
leży pamiętać, że potrzeba opracowa-
nia strategii rozwiązywania problemów 
społecznych wynika z aktualnej sytuacji 
ekonomiczno - społecznej mieszkańców 
gminy. Ma ona bowiem stanowić podsta-
wę do realizacji działań mających na celu 
wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk 
społecznych mających miejsce na terenie 
danej jednostki samorządu terytorialne-
go.

Należy bowiem pamiętać, że przed 
władzami samorządowymi oraz instytu-
cjami pomocy społecznej na poziomie 
lokalnym stoją do rozwiązania trudne 
problemy społeczne. Pogłębiające się 
dysproporcje dochodowe rodzin, zjawiska 
związane ze sferą ubóstwa, niedostatek 
materialny rodzin, problemy egzystencji 
osób samotnych, starszych i niepełno-
sprawnych tworzą powiązany ze sobą 
konglomerat problemów społecznych, 
które decydują w istocie o sposobie od-
czuwania jakości życia przez społeczność 
lokalną. Od skuteczności ich rozwiąza-
nia zależy funkcjonowanie wspólnoty 
samorządowej. Rozwiązanie problemów 

społecznych jest procesem długofalo-
wym i dlatego konieczne jest podejście 
strategiczne, również na poziomie lokal-
nym, do zagadnień związanych z szeroko 
pojętą polityką społeczną. Wyrazem tego 
procesu jest właśnie niniejsza strategia 
rozwiązywania problemów społecznych.

Niezbędne jest, aby w proces jej two-
rzenia zaangażowały się zarówno władze 
samorządowe, jak i mieszkańcy gminy. 
Władze samorządowe pełnią bowiem 
kluczową rolę w rozwoju społeczno - go-
spodarczym każdej społeczności lokal-
nej. Kreują i realizują politykę rozwoju 
lokalnego. Należy jednak podkreślić, że 
władze samorządowe - jako podmiot go-
spodarujący i zarazem zarządzający funk-
cjonowaniem gminy - powinny w swoich 
działaniach być zorientowane na:

- zapewnienie względnej równowa-
gi pomiędzy potrzebami i preferencjami 
społecznymi, funkcjami oraz zagospoda-
rowaniem przestrzeni;

- eliminowanie lub łagodzenie wystę-
pujących sprzeczności i konfliktów po-
między podmiotami gospodarującymi na 
terenie gminy;

- optymalne wykorzystanie zasobów 
własnych gminy (ludzkich, finansowych, 
infrastrukturalnych, przestrzennych i eko-
logicznych), które determinują poziom 
atrakcyjności lokalizacyjnej gminy dla 
ludności i podmiotów gospodarczych;

- stałe monitorowanie otoczenia gmi-
ny, mające na celu poszukiwanie szans 
jej rozwoju i unikanie zagrożeń w tym 
zakresie.

Realizując tak zorientowane działania 
organy gminy mogą efektywnie wyko-
rzystywać szansę rozwojowe i przeciw-
działać potencjalnym zagrożeniom, także 

w sferze społecznej. Mieszkańcy z kolei 
powinni sami ze sobą współpracować, 
decydować o wyborze ścieżki rozwoju 
i brać czynny udział w działaniach na 
rzecz poprawy swoich warunków życia. 
Prawdą jest, iż oczekiwanie na pomoc  
z zewnątrz prowadzi najczęściej do bier-
ności i postaw roszczeniowych. Tego 
każdy raczej chciałby uniknąć.

Realizacja niniejszej strategii rozwią-
zywania problemów społecznych ma za-
tem przyczynić się do wdrożenia na tere-
nie gminy Teresin nowoczesnego modelu 
pomocy społecznej. Ukierunkowuje ona 
działania władz samorządowych i insty-
tucji pomocy społecznej, w tym Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Zorien-
towanie działań na wybranych grupach 
problemowych stanowić może najlepszą 
możliwością poprawy sytuacji wielu 
osób, a także zaktywizowania wielu grup 
podlegających wykluczeniu społecznemu.  
O tym, czy efektem będzie znaczący 
wzrost poziomu życia obywateli oraz 
integracja lokalnej społeczności będzie 
można przekonać się w ciągu najbliż-
szych lat.

Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych realizowana będzie w la-
tach 2008 – 2015. Okazuje się, że wybór 
tego okresu wcale nie jest przypadkowy. 
Do 2015 roku muszą zostać rozliczone 
wszystkie projekty uzyskujące dofinan-
sowanie z funduszy Unii Europejskiej. 
Należy się też spodziewać, że niniejsza 
strategia przyczyni się do pozyskania 
środków zewnętrznych przez Gminę  
Teresin na zadania dotyczące sfery spo-
łecznej.

/red/

Radosne tańce i roześmiane buzie licz-
nie przybyłych dzieci – taki widok można 
było zaobserwować w sobotę w Niepo-
kalanowie. To właśnie tu swój Jubileusz 
obchodził „Mały Rycerzyk Niepokala-

nej”. Katolickie czasopismo dla najmłod-
szych obchodziło swoje siedemdziesiąte 
urodziny. Uroczystości rozpoczęła Msza 
święta, po której organizatorzy zaprosili 
wszystkich gości na poczęstunek. Nale-
żało zebrać dużo siły, bowiem wkrótce 
rozpoczął się koncert gwiazdy obchodów 
– zespołu „Arki Noego”. Robert Friedrich 
wraz ze swoimi małymi wokalistami po-
rwał wszystkich do wspólnej, szalonej 
zabawy. Utwory „A Gu Gu”, „Nie boję 
się gdy ciemno jest” czy „Święty Świę-
ty Uśmiechnięty” nikomu nie były obce,  
a głos wspólnie wykonywanych piosenek 
rozchodził się daleko od Niepokalano-

wa. Na zakończenie odbyło się spotkanie  
z redaktorami „Małego Rycerzyka Nie-
pokalanej”. Całej Redakcji życzymy 
kolejnych tak wspaniałych i dostojnych 
Jubileuszy!

/red/
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X Dni Kukurydzy – Skrzelew 2008
Dni Kukurydzy w Skrzelewie to 

obecnie największa tego typu wystawa 
na terenie województw mazowieckiego  
i łódzkiego. Impreza rolnicza trady-
cyjnie już nie tylko przybliżyła nam 
problematykę uprawy kukurydzy, ale 
stanowiła też znakomitą okazję do za-
poznania się z najnowszą technologią 
rolniczą. 

W słoneczną i pogodną niedzielę  
5 października tysiące osób zawitały do wsi 
Skrzelew. To właśnie tu odbywały się już 
po raz dziesiąty Dni Kukurydzy, doroczne 
spotkanie przedstawicieli branży kukury-
dzianej. Impreza rozpoczęła się bardzo ak-
tywnie, bowiem od rana trwał zbiór z pole-
tek demonstracyjnych odmian kukurydzy 
na ziarno i kiszonkę. W programie uroczy-
stości czekały zaś jeszcze takie atrakcje 
jak: prezentacja poletek herbicydowych 
i nawozowych czy też prezentacja firm 
branżowych z zakresu produkcji rolniczej. 
Wśród odwiedzających Skrzelew najwięk-
sze zainteresowanie wzbudzała wystawa 
nowoczesnego sprzętu rolniczego i pokaz 
użytkowania maszyn rolniczych. Chętni 
mogli okazyjnie nabyć drzewka owoco-

we, rośliny ozdobnych oraz skosztować 
produktów z kategorii zdrowej żywności. 
Nie zabrakło oczywiście atrakcji kultu-
ralno-rozrywkowych. Były też konkursy 
dla uczestników imprezy, a na zwycięz-
ców czekały wspaniałe puchary i nagrody. 
Skrzelewskie święto stanowi fantastyczne 
przedsięwzięcie o charakterze rolniczym. 
Ogromne zainteresowanie udowadnia ce-
lowość takiej imprezy. Pamiętać jednakże 
należy, że nie byłoby dziesięciu kolej-
nych Dni Kukurydzy gdyby nie Tadeusz  
Szymańczak, który stojąc na czele komite-
tu organizującego, od wielu lat skutecznie 
promuje uprawę kukurydzy. Najlepszym 
tego dowodem jest tradycyjne przypada-
jące na pierwszą niedzielę października 
święto w Skrzelewie. „Mam nadzieję, że 
w tak trudnych czasach dla rolnictwa ro-
bimy rzeczy potrzebne i pożyteczne. Co-
raz więcej firm aktywnie współpracuje  
z nami, jednocześnie coraz więcej rolni-
ków chce korzystać z naszej wiedzy. Praca 
i wysiłek naukowców, firm z branży rolni-
czej, różnych instytucji i urzędów, a tak-
że mediów przynosi właściwe i pożądane 
efekty, co widać w dniu dzisiejszym, po-
nieważ przybyli Państwo tak licznie na tę 
imprezę” – witał zebranych Tadeusz Szy-
mańczak. Oprócz władz wojewódzkich, 
samorządowych, przedstawicieli krajo-
wych instytucji związanych z rolnictwem, 
wśród gości obecni byli także przedsta-
wiciele ambasad USA i Argentyny. Wielu 
wystawców, rolników i zainteresowanych 
uprawą kukurydzy osób otwarcie bardzo 
chwaliło przedsięwzięcie w Skrzelewie.  

I trzeba przyznać, że słusznie.
Warto też zaznaczyć, iż współorgani-

zatorami X Dni Kukurydzy Województw 
Mazowieckiego i Łódzkiego oprócz Urzę-
du Gminy w Teresinie byli: Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie, Łódzki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 
Mazowiecka Izba Rolnicza, Instytut Ho-
dowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików, 
Zarząd Gminny NSZZ “Solidarność” Rol-
ników Indywidualnych w Teresinie. Nato-
miast patronat nad imprezą objęli:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Wojewodo-
woda Mazowiecki, Marszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Starosta Powiatu Socha-
czewskiego, Starosta Powiatu Łowickie-
go, Starosta Powiatu Płockiego, Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego, Starosta Powia-
tu Warszawsko Zachodniego Do zobacze-
nia za rok!

/red/

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 d.s. OŚWIATY
(046) 861-07-58 – Bogusław Bęzel – środa 8.00-10.00
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 POZABUDŻETOWYCH
(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 ( BHP, Obrona Cywilna, Zarzą

dzanie Kryzysowe) 
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Problem zużytego sprzętu...

Czyste przejście – na jak długo?

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO i ELEKTRYCZNEGO

Przedsiębiorcy nie informują, co 
należy zrobić ze zużytym sprzętem 
gospodarstwa domowego – wynika  
z ostatniej kontroli Inspekcji Handlo-
wej. Nieprawidłowości stwierdzono  
w prawie 1/3 skontrolowanych wyro-
bów. UOKiK przypomina o prawach 
konsumentów. 

Inspekcja Handlowa na zlecenie 
UOKiK przebadała 563 artykuły gospo-
darstwa domowego w 166 placówkach 
handlowych. Zwracano uwagę przede 
wszystkim na produkty tanie, wprowa-
dzane do obrotu pod mało znanymi mar-
kami – ok. 45 proc. stanowiły wyroby 
importowane z Chin. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, 
że najczęstszą nieprawidłowością był brak 
informacji o postępowaniu ze zużytym 
sprzętem. Dotyczyło to 27,5 proc. spraw-
dzanych produktów. Zgodnie z prawem 
do wyrobów AGD powinny być dołączo-
ne m.in. informacje o zakazie umiesz-
czanie zużytego sprzętu wraz z innymi 
odpadami oraz potencjalnej szkodliwości 
składników zawartych w tych produktach 
dla środowiska naturalnego i zdrowia lu-
dzi. W miejscach sprzedaży powinna być 
również widoczna informacja o punktach 
zbierania zużytego sprzętu. Należy do-
dać, że taki obowiązek dotyczy nie tyl-

ko artykułów gospodarstwa domowego, 
ale wszystkich produktów elektrycznych  
i elektronicznych. Powinny one być ozna-
kowane symbolem przekreślonego konte-
nera na śmieci. 

Ponadto, zgodnie z prawem, w przy-
padku zakupu nowego sprzętu to na 
sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłat-
nego przyjęcia starego, zużytego towa-
ru od konsumenta. 

Inne stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły braku deklaracji zgodności 
bądź nieprawidłowego jej wypełnienia – 
prawie 9 proc. produktów, niezgodności 
z zasadniczymi wymaganiami – 3 proc., 
braku lub nieprawidłowego oznakowania 
symbolem CE – prawie 2,5 proc. W kilku 
przypadkach stwierdzono również brak 
dołączonej instrukcji montażu i użytko-
wania produktu w języku polskim. 

Ponieważ brak informacji może być 
jedną z przyczyn niewiedzy konsumen-
tów, UOKiK radzi co należy zrobić ze 
zużytym sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym:

po pierwsze – zabronione jest umiesz-
czanie zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego z innymi odpadami, 
wyrzucenie go na śmietnik, pozosta-
wienie pod blokiem, czy wywożenie do 
lasu. Za złamanie tego zakazu grozi kara 

grzywny; 
po drugie – w przypadku zakupu no-

wego sprzętu możemy oddać do sklepu 
stary, tego samego rodzaju i w tej samej 
ilości. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć 
go nieodpłatnie. 

po trzecie - na terenie każdej gminy 
powinny znajdować się punkty zbierania 
zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie może-
my zostawić niepotrzebny produkt. Infor-
macje o takich punktach można uzyskać 
w gminie oraz w miejscu sprzedaży no-
wych towarów RTV i AGD. Pamiętajmy, 
że koszt dostarczenia wyrobów do punktu 
ponosi konsument; 

po czwarte - zużyty sprzęt może rów-
nież odebrać od nas spółka zajmująca się 
odbiorem i wywozem naszych odpadów 
podobnie, jak ma to miejsce w przypadku 
mebli wielkogabarytowych. W celu usta-
lenia sposobu odbioru należy skontakto-
wać się bezpośrednio z taką spółką bądź 
zarządcą naszej nieruchomości. 

Dodatkowych informacji udziela 
Rzecznik prasowy UOKiK - Małgorza-
ta Cieloch, Pl. Powstańców Warszawy 1, 
00-950 Warszawa, Tel. (22) 827 28 92, 55 
60 106, 55 60 314, Fax. (22) 826 11 86, 
e-mail: mcieloch@uokik.gov.pl 

(Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów)

Na godny pochwały czyn zdecydo-
wali się uczniowie trzeciej klasy Tech-
nikum Agrobiznesu w Zespole Szkół  
w Teresinie. Ośmiu z nich wraz ze swoim 

wychowawcą postanowili wziąć sprawy  
w swoje ręce i doprowadzić do przyzwo-
itości wizerunek przejścia podziemnego 
pod stacją PKP. Przykry widok ścian tu-
nelu dla pieszych zmienili w miły dla oka. 
Nie było łatwo, ale dzięki ich zapałowi 
poznikały wybredne rysunki, ordynarne 
napisy i niechlujne  ścienne graffiti. Kil-
ka godzin ciężkiej pracy za tych, którzy 
rzeczywiście są autorami wandalskich 
tworów opłaciło się. Wnętrze przejścia,  
z którego korzystają dziennie setki po-
dróżnych stało się dość czyste. Dzięki 

funkcjonującemu tam monitoringowi, 
stan ten ma szansę utrzymać się na dłużej. 
Oby tak się stało.

Urząd Gminy dziękuje za ciężką, ale 
bardzo owocną i bezinteresowną pracę 
uczniom: Marcinowi Mazurowi, Michało-
wi Łopacińskiemu, Łukaszowi Piórkow-
skiemu, Karolowi Paluchowi, Adrianowi 
Adamiakowi, Konradowi Kaniewskiemu, 
Adrianowi Kosno i Marcinowi Badow-
skiemu.

/red/

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, iż 8 listopada 2008r  
od godz. 8.00 do godz. 12.00 będzie prowadzona zbiórka starego sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego.

Kontenery na w/w sprzęt wystawione będą w trzech punktach na terenie gminy:
- Teresin /przy budynku Urzędu Gminy ul. Zielona/,
- Paprotnia /przy parkingu ul. O.M.Kolbe/,
- Szymanów /parking przy Kościele/.

/red/

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

7Numer 9/2008



Festiwal Piosenki z Duszą

Nauczycielskie Święto

„...Z natury je-
steśmy istotami du-
chowymi, mamy w 
swojej duszy nieprze-

brane bogactwo. To nasza dusza pragnie 
odnalezienia sensu i wartości wszystkie-
go, co robimy i czego doświadczamy. To 
ona zadaje podstawowe pytania: Dlacze-
go się urodziliśmy? Jaki jest sens nasze-
go życia? To dusza pragnie ujrzeć życie  
w szerszym, nadającym sens kontekście 
– rodziny, społeczności, wszechświata. 
To nasza dusza tęskni za czymś, do cze-
go moglibyśmy dążyć, co nadałoby nam  
i naszym poczynaniom jakąś wartość. 
Idźmy za tęsknotą naszej duszy. Zaufaj-
my… Poddajmy się…Obejmijmy niezna-
ne…”

Teresiński Ośrodek Kultury przygo-
towuje się do ważnego wydarzenia. Wy-
chodzimy z propozycją nowej inicjatywy 

dla ludzi z sercem i duszą, parających się 
‘gitarą i piórem’. Jeśli znasz kogoś takie-
go lub sam myślisz, że w Twojej duszy 
coś gra, zapoznaj się z nowym projektem 
TOK-u.

W ciągu roku TOK jest niebywale 
czynną instytucją. Organizujemy Ogólno-
polski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Nie-
pokalanowie „NASZE WIECZNE KO-
LĘDOWANIE”, Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Niesfornych „GALIMATIAS”  
i wiele mniejszych imprez kulturalnych o 
zasięgu wojewódzkim, powiatowym czy 
gminnym. W 2000 roku powołaliśmy do 
życia Festiwal z Gwiazdą, na którym go-
śćmi byli: POD BUDĄ, ELA ADAMIAK 
i PRZECHOWALNIA, JACEK SKU-
BIKOWSKI, PIOTR SZCZEPANIK, 
CZERWONY TULIPAN czy ANTONI-
NA KRZYSZTOŃ. Śpiewaliśmy rów-
nież piosenki CZESŁAWA NIEMENA. 

Jednak kształt Festiwalu z roku na rok 
ewoluował i tak powstała nowa inicjaty-
wa. Bo jak to u artystów bywa dusza jest 
niespokojna i chciałaby coś więcej. Więc 
wychodzimy do Was z propozycją nowej 
IDEI, nowego PRZESIĘWZIĘCIA, no-
wych WRAŻEŃ, aby jesienno-zimowe 
wieczory umilić Wam wspomnieniami 
z ciepłego Festiwalu, na który wpadnie-
cie. A jest to: I OGÓLNOPOLSKI FE-
STIWAL PIOSENKI Z DUSZĄ, który 
odbędzie się dnia 12 grudnia 2008r.  
W jury zasiądzie Gwiazda Wieczoru - ze-
spół WOLNA GRUPA BUKOWINA.

U nas jest magicznie, ciepło i bez-
piecznie. Zajrzyjcie do nas koniecznie! 
Więcej informacji (idea, regulamin i karta 
zgłoszenia) w zakładce Imprezy Cyklicz-
ne: www.tok.esochaczew.pl. 

ZAPRASZAMY!!!
/TOK/

Święto Edukacji Narodowej znane 
powszechnie jako Dzień Nauczyciela 
obchodzimy w Polsce 14 października. 
Uroczyste akademie przygotowane przez 
uczniów odbywają się we wszystkich pla-
cówkach oświatowych. Tradycyjnie już 
wszyscy pracownicy szkół prowadzonych 
przez Gminę Teresin spotkali się wspól-
nie podczas gminnych uroczystości Świę-

ta Edukacji. W tym roku gospodarzem 
wieczoru była społeczność Gimnazjum 
im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie. 
Wybór sprawdził się znakomicie, bo-
wiem zarówno Dyrekcja, uczniowie, na-
uczyciele oraz Rada Rodziców tamtejszej 
placówki organizacyjnie stanęli na wyso-
kości zadania. Zgromadzonym w małej 
sali gimnastycznej pedagogom życzenia 
pomyślności i sukcesów w pracy składali: 
Wójt Marek Olechowski oraz prowadzą-
cy uroczystość Pełnomocnik ds. Oświaty 
w Gminie Teresin Bogusław Bęzel. Spo-
tkanie zaszczycił swoją obecnością przed-
stawiciel Kuratorium Piotr Lipień, który 
wręczył nagrodę Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty Joannie Kornackiej, Dy-
rektor Gimnazjum w Teresinie za zasługi  

w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 
Wójt Olechowski przekazał dyrektorom 
szkół z gminy ufundowane nagrody za 
pracę na rzecz teresińskiej oświaty. Część 
artystyczna uroczystości to wspaniały 
popis utalentowanych uczniów z Szyma-
nowa, którzy zaprezentowali zebranym 
parafrazę „Małego Księcia”. Niezwykle 
udany spektakl wzbudził wśród publicz-
ności radość, ale i łzy wzruszenia, zaś 
melancholijny nastrój spowodował, że 
szymanowskie obchody Dnia Nauczy-
ciela przybrały wyjątkowy charakter. 
Wszystkim pracownikom oświaty ży-
czymy samych sukcesów i wiele radości 
ze swojej trudnej i często niedocenianej 
pracy!

/red/

Piątkowy Klub Robótek Ręcznych 
Po wakacyjnej przerwie wznowił działalność „Piątkowy Klub Robótek Ręcznych”. Wszystkie panie pasjonujące się szydeł-

kowaniem, haftowaniem i innymi robótkami zapraszamy co drugi piątek o godzinie 18.00 do lokalu Biblioteki. Panowie również 
są mile widziani. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (0-46) 861-33-60.

Dyrektor GBP w Teresinie Grażyna Starus

ZAPROSZENIE
Zapraszamy mieszkańców na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku uroczystości odbędą się  

w Szymanowie, we wtorek 11 listopada. Rozpoczną się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w szymanowskim kościele para-
fialnym o godz. 9.10. Następnie odbędzie się uroczysty koncert ,, Gaude Mater Polonia” w wykonaniu zespołu z Teresińskiego 
Ośrodka Kultury. Program obchodów obejmuje również wygłoszenie Referatu  okolicznościowego. Uroczystość zakończy się 
złożeniem kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Teresin                                                      Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Szymanowie
Bogdan Linard                                                                                                                                          Ks. Paweł Flaszczyński

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

8 Numer 9/2008



Sprzątanie Świata – Polska ‘2008

Szkoła z Paprotni na Jasnej Górze

Paprotnia świeci przykładem

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Paprotni,  jak co roku, włączyła 

się w tytułową akcję, znowu udało nam 
się posprzątać mały kawałek świata oraz 
zwiększyć  świadomości ekologiczną na-
szych uczniów. 

Sprzątanie Świata niesie ze sobą nie-
zwykle cenną lekcję, lekcję, która powin-
na być przeprowadzana w każdej szkole. 
Nasze działania uświadamiają uczniom, 
jak  istotna jest ochrona środowiska, jak 
ważny jest każdy nieprzemyślany ruch. 
Pokazujemy,  że zawsze  należy się za-
stanowić, zanim wyrzucimy niewinny 
papierek, puszkę, zużyte baterie... Uczy-
my nasze dzieci, aby dbały  o środowi-
sko naturalne, aby pamiętały, ze od nas 
wszystkich zależy, w jakim świecie bę-
dziemy  żyć. Dajemy do zrozumienia, 
że każda istota jest małym trybikiem w 
całej machinie zachowań ekologicznych  
i prozdrowotnych. 

W sobotę 20 września nasza  szkoła 
żywo włączyła się w akcję „Sprzątanie 
Świata”. Już od kilku lat impreza jest wpi-
sana w kalendarz ważnych dni placówki. 
Akcja integruje całą społeczność szkolną, 
skłania wszystkich  do refleksji  nad swo-
im zachowaniem, zmusza do zadawania 
sobie trudnych  pytań: czy dbam o środo-

wisko, czy pamiętam o tym codziennie, 
czy potrafię zareagować, gdy ktoś niszczy 
przyrodę… To trudne pytania, ale należy 
się z nimi zmierzyć, nie można bagateli-
zować tematu, zagłuszać w sobie odpo-
wiedzialności za własne nieprzemyślane 
czyny i  wygląd otoczenia.

Imprezę rozpoczął uroczysty apel, na 
którym Dyrektor Szkoły Grzegorz Fa-
biszak, wygłosił krótkie przemówienie 
na temat ekologii w życiu każdego czło-
wieka.  W swoich słowach podkreślił, jak 
istotna jest poprawa stanu środowiska  
i kształtowanie proekologicznych po-
staw. Następnie każda klasa  została wy-
posażona  w rękawiczki ochronne i wor-
ki. Dzieci ochoczo powędrowały wraz  
z wychowawcami na wyznaczone odcin-
ki. Łącznie zebraliśmy około 50 worków. 
Wszyscy pracowali z dużym zaangażo-
waniem, traktując akcję jako dobrą zaba-
wę i jednocześnie pracę bardzo potrzebną 
naszemu środowisku. W ten dzień  nie 
było wygranych i przegranych. W tej 
rywalizacji wszyscy zasłużyli na miano 
zwycięzców.

Cała akcja zakończyła się wspólnym 
grillowaniem. Dla nas, największą rado-
ścią były uśmiechy dzieci, świadomość, 
ze warto propagować podobne idee. Cie-
szy nas, że rozbudziliśmy w młodych 
ludziach poczucie odpowiedzialności za 
losy naturalnego środowiska i  pokaza-
liśmy, że warto czasami się zatrzymać,  
pomyśleć i coś zmienić w swoim postę-
powaniu. Warto pracować nad tym, aby 
żyło nam się i innym lepiej, bezpieczniej, 
przyjemniej…w zgodzie z naturą.

Marta Baranowska, Katarzyna  
Misiak

Ziemia w naszych rękach –  
SP Teresin

Nasza szkoła przystąpiła po raz ko-
lejny do tej zaszczytnej, jubileuszowej 
akcji. Chociaż była to sobota, uczniowie 
licznie przybyli do szkoły. Uczestników 
powitał Dyrektor Grzegorz Więcek, któ-
ry zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pod-
czas wykonywania prac. Życzył wszyst-
kim, aby śmieci było jak najmniej oraz, 
aby pamiętać o wyrzucaniu nieczystości 
do koszy i segregowaniu odpadów. Przez 
prawie dwie godziny uczniowie wraz  
z nauczycielami i pracownikami obsługi 
starali się posprzątać najbliższą okolicę. 
W trakcie akcji uporządkowano rowy 
i pobocza ulic w Teresinie, teren wokół 
szkoły i teren przy torach kolejowych. W 
tym roku szczególną uwagę zwrócono na 
otaczający las, który jest wielkim skarbem 
przyrody, niestety stale niszczonym i za-
śmiecanym. W porządkowaniu  komplek-
su leśnego  wzięły udział  3 klasy, które 
zlikwidowały kilka dzikich wysypisk.  Po 
powrocie grup z przydzielonych odcin-
ków, przedstawiciel  każdej klasy skła-
dał sprawozdanie z wykonanych działań. 
Po ciężkiej pracy na wszystkich czekała 
niespodzianka – jogurty firmy Bakoma. 
Akcję wspierał Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Teresinie, który dostarczył 
worki, rękawice, a także zajął się wywo-
zem śmieci. Ponadto w akcję włączył się 
również Pan Mikołaj Krajewski, który 
przekazał rękawice dla uczniów naszej 
szkoły.    

Organizatorzy akcji  
A. Jachimczyk, J. Żurawska, E. Wło-
darczyk, K. Kaźmierczak. B. Pałuba

Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II to najważniejsze modlitewne 
spotkanie integrujące członków tej ro-
dziny. Dnia 2 października 2008r. odby-
ło się ósme takie spotkanie. Tegoroczna 
pielgrzymka była okazją do świętowania 
dwóch jubileuszy: 10-lecia działalności 
Rodziny Szkół oraz 30-lecia wyboru jej 
Patrona na stolicę Piotrową.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. 
odprawioną na Wałach Jasnogórskich 
pod przewodnictwem biskupa radom-
skiego – Zygmunta Zimowskiego. Za-
noszona do Boga modlitwa sprawowana 

była w następujących intencjach: Ojca 
św. Benedykta XVI, o rychłą beatyfika-
cję Sługi Bożego Jana Pawła II, o dobre 
wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. 
Jasnogórskie spotkanie nawiązało rów-
nież do obchodów VIII Dnia Papieskiego, 
przebiegającego w tym roku pod hasłem: 
„Jan Paweł II – Wychowawca Młodych”. 
Po Eucharystii odbyło się spotkanie dy-
rektorów przybyłych szkół.

W tym roku na Jasną Górę pielgrzy-
mowali przedstawiciele ponad 500-set 
szkół. Wśród nich byliśmy także my – 
uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej 

szkoły w Paprotni. Nie brakowało nam 
ochoty do radosnego śpiewu, do ofiarnej 
modlitwy, czy też siły do znoszenia tru-
dów podróży. Pozostaje nam dziękować 
Bogu za pomyślnie i owocnie przeżyty 
dzień i prosić Go, abyśmy za przykładem 
naszego Patrona niestrudzenie pielgrzy-
mowali przez życie, aż do chwili radosne-
go spotkania z naszym Ojcem w niebie.

M. Agnieszka Rędzińska
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Paprotni 

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

9Numer 9/2008



Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza miesz-
kańców do wzięcia udziału w programie zdrowotnym „Zdrowi 
mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”. Bezpłatnie będą wykony-
wane następujące badania:

- pomiar ciśnienia tętniczego,
- pomiar poziomu cholesterolu (na czczo),
- pomiar stężenia glukozy w surowicy kwri (na czczo),
- badanie elektrokardiograficzne (EKG),
- pomiar masy ciała i wzrostu (BMI),
- badania wydolności płuc (spirometria),
- pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym,
- badanie dna oka o ostrości wzroku pomiar ciśnienia we-

wnątrzgałkowego,
- badanie laryngologiczne,

- badania PSA w surowicy krwi (mężczyźni >40 r.ż.),
- badanie per rectum (mężczyźni >40 r.ż.), 

oraz konsultacje lekarzy: internisty, laryngologa, pulmonologa, 
okulisty, urolog.

Do badań profilaktycznych prosimy zgłaszać się z dowodem 
osobistym (PESEL). Szczegółowe informacje o akcji dostępne 
są pod numerem telefonu: (0-24) 364 63 03. Dla osób starszych 
i niepełnosprawnych Urząd Gminy w Teresinie organizuje bez-
płatnie dojazd. Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać w se-
kretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu (0-46) 861 38 15. 

Zapraszamy 23 listopada (niedziela) 2008 r. do Gimna-
zjum w Teresinie w godzinach 9.00 – 16.00.

Od 6 paździer-
nika Radio Niepo-
kalanów startuje 
z nową ramówką. 
Nie oznacza to, 
że wszystkie pro-
gramy zostaną za-
mienione na inne 
lub wyelimino-

wane. Zmienią jednak swoje miejsce lub 
formułę. W pogodnym porannym paśmie 
od 6.00 do 11.00 dominować będzie dy-
namiczna, radosna piosenka i aktualna, 
ciekawa informacja. O 9.20 przedstawi-
my Państwu naszego „gościa dnia”, który 
skomentuje najbardziej aktualne wydarze-
nia ważne dla wielu z nas. Nie zabraknie 
też krótkich programów ekologicznych  
i historycznych. 

Po Mszy św. o 11.00 z naszej Bazyliki 
w Niepokalanowie zwolnimy nieco tem-
po i zaprosimy do wysłuchania Waszych 
ulubionych audycji: o 12.30 - Zbigniewa 
Zagajewskiego - „Co Polska dała świa-
tu?” i „Wielcy w historii Polski” , Ro-
berta Tekieli „Encyklopedia New Age” 
oraz Magdaleny Mrówczyńskiej „Łódź 
całkiem kulturalna”, o 13.30 – poradni-
ki radiowe: medyczny, kulinarny, ekolo-
giczny i polonistyczny. Jak zwykle w tym 
paśmie nie zabraknie miejsca dla progra-
mów samorządowych.

Po Koronce do Bożego Miłosierdzia 

odmawianej wspólnie z pracownikami ra-
dia – o 15.30 polecamy Państwu audycje 
religijne, które znacie z anteny naszego 
radia: „Rozważania biblijne” o. Paulina 
Sotowskiego, „Głos Ewangelii”, „W krę-
gu osób słabych i ubogich” - Katolickie-
go Ruchu Dobroczynnego „Betel”, „Gród 
Maryi” - Jacka Włodarczyka i „Kwadrans 
z dobrym przesłaniem” - ks. Marka Bał-
wasa.

Przed wieczorem - proponujemy czas 
na rozrywkę i informację: Po serwisach 
Informacyjnej Agencji Informacyjnej  
o 16.00 i 17.00 - informacje dla kierow-
ców i Raporty Radia Niepokalanów -  
z Łodzi i innych miejsc w Polsce i na 
świecie. Wprowadzimy Serwis Radia 
Watykańskiego i wiadomości sportowe. 
Dla miłośników książek Malwina Szy-
mańska codziennie o 17.20 będzie pre-
zentować ciekawą pozycję, która będzie 
jednocześnie nagrodą dla naszych słucha-
czy w konkursie „Trzy pytania”. Wszyscy 
zainteresowani wiadomościami z regionu 
będą musieli poczekać do 18.10 - o tej 
godzinie zaprezentujemy Państwu jedyny 
regionalny serwis informacyjny.

Po godzinie 20.00 rozpoczniemy wie-
czorne pasmo od Audycji wieczornej Ra-
dia Watykańskiego i wspólnej modlitwy 
różańcowej. Po Apelu Maryjnym zapra-
szamy na „Dobry wieczór z Radiem Nie-
pokalanów”. Głównie będą to spotkania 

„na żywo” z autorami programów. Ponie-
działki zagospodarują ojcowie francisz-
kanie, w każdy wtorek – Siostra Angela 
zaprosza na „Spotkanie u źródeł kultury”, 
w środę - suplement muzyczny Darka  
Ciszewskiego i Janusza Yaniny Iwańskie-
go, w czwartki - Maxi Lista Radia Niepo-
kalanów. W piątek będziemy podróżować 
po całym świecie z Joanną Włodarczyk,  
a w sobotnie wieczory poznamy cieka-
wych rozmówców Bogusława Kwiat-
kowskiego. Tradycyjnie zapraszamy 
wszystkich słuchaczy i internautów na 
jedyny program ICH autorstwa - „Kon-
cert wdzięczności” - w każdą niedzie-
lę o 21.30. Nasz program zakończymy 
modlitwą franciszkańską około godz. 
23.15. Dla „nocnych marków” - muzyka 
nocą - aż do 5.30. Nasz sobotni program 
będzie głównie składał się z powtórek 
najciekawszych programów wybranych  
z tygodnia, a niedzielny - familijny klimat 
zapewni nam w swoim autorskim poran-
ku Mariusz Dorot. Pozostaną oczywiście 
programy dla dzieci i młodzieży a także 
wybór tygodniowej i miesięcznej gwiaz-
dy minionych lat.

Mamy nadzieję, że nasza nowa propo-
zycja programowa zainteresuje wszyst-
kich słuchaczy i internautów, dla któ-
rych już wkrótce przewidujemy kolejne  
„rewolucyjne” niespodzianki.

Redakcja Radia Niepokalanów

Zbliża się 90. rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Zachęcamy 
Mieszkańców do wywieszenia przy swo-
ich domach polskich flag narodowych. 
Jednocześnie informujemy, że w sekreta-

riacie Urzędu Gminy w dniach 6 i 7 listo-
pada b.r. w godzinach pracy Urzędu będą 
wydawane bezpłatnie biało-czerwone 
flagi. Ilość flag ograniczona! Serdecznie 
zapraszamy.

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

Nowa ramówka naszego Radia

Polska flaga w każdym domu naszej gminy!
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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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Niezwykle udane występy zanotowały 
futbolowe reprezentacje Zespołu Szkół 
w Teresinie w powiatowych i międzypo-
wiatowych zawodach szkół ponadgim-
nazjalnych. Trzy złote medale tworzą 
fantastyczny początek w tegorocznej ry-
walizacji szkolnej.

Teresin staje się futbolową potęgą wśród 
młodzieży – mówili po drugim turnieju or-

ganizatorzy ze Starostwa Powiatowego  
w Sochaczewie. Na potwierdzenie tych 
słów, dziewczęta osiągnęły kolejny sukces. 
Wywalczyły miano najlepszej drużyny pił-
karskiej również na zawodach międzypo-
wiatowych. Z mistrzowskich osiągnięć cie-
szył się dyrektor Szkoły Stanisław Wójcik, 
dla którego sport stanowi ważny element 
w procesie wychowywania młodzieży. Po-
trójny triumf w stawce bardzo wyrówna-
nych drużyn i w odstępie zaledwie kilku 
dni znakomicie rozpoczął rok jubileuszowy  
35-lecia teresińskiej placówki. 

W momencie składania tego numeru 
„Prosto z Gminy” na swój występ w zawo-
dach międzypowiatowych czekała jeszcze 
męska ekipa. Jeśli zdobyłaby kolejny me-
dal byłby to największy piłkarski sukces  

w historii Szkoły.
Złota drużyna dziewcząt zagrała w skła-

dzie: Małgorzata Przedlacka, Edyta Kowal-
ska, Marta Pierzchała, Klaudia Rydel, Bar-
bara Grzegorek, Justyna Matejko, Monika 
Kozłowska, Elwira Ojelnik, Żaneta Ożarek, 
Katarzyna Grzesiuk.

Skład złotej drużyny męskiej tworzy-
li: Wasiak Janusz, Piórkowski Łukasz, 
Kaczmarczyk Michał, Zimny Bartłomiej, 
Bieguszewski Michał, Kamiński Krzysz-
tof, Sadkowski Bartłomiej, Świerczyński  
Artur, Grodek Michał, Wiśniewski Augustyn,  
Sikora Przemysław, Kucharski Dariusz, 
Piechota Damian, Bańkowski Maciej, Pału-
ba Michał, Bieńkowski Piotr. Trenerem obu 
zespołów jest Marcin Odolczyk.

/red/

Kolejny raz młodzi teresińscy łuczni-
cy pokazali swoją wysoką klasę. W Kiel-
cach odbył się ogólnopolski turniej „Liść 
jesieni”. Strzelania odbywały się  na 4-ch 
dystansach: 25m, 20m, 15m i 10m. 

Ogromny sukces odniósł Adrian  
Barzyc, zdobywając srebrny medal. Druży-

nowo LKS „Mazowsze Teresin” w składzie 
Barzyc, Załuski, Smoliński wywalczyło 
trzecie miejsce. Wśród młodzików złoty 
medal zdobył Arek Piórkowski, Konrad 
Słowik był szósty, zaś Krzysztof Mierze-
jewski zajął 10 lokatę. Nasza młodziczka 
Natalia Juszczuk strzelała również bardzo 
dobrze, ostatecznie plasując się na 7 miej-
scu.

W sobotę na tych samych kieleckich 
torach łuczniczych rywalizowano na Mi-
strzostwach Polski juniorów młodszych. 
Znakomicie zaprezentowała się Aleksan-
dra Klata, która na poszczególnych dystan-
sach wywalczyła jeden złoty i dwa srebrne 
medale, zaś w finałowych rundkach FITA 
zdobyła kolejny medal, tym razem koloru 

brązowego. Warto zwrócić uwagę, że przy 
nienajlepszej pogodzie na dystansie 60 m 
osiągnęła rekord życiowy z wynikiem 300 
pkt. Nieco słabiej poszło drugiej naszej za-
wodniczce Justynie Rosie, która zajęła 15 
miejsce. W konkurencji juniorów najlepiej 
z teresińskich zawodników wypadł  Michał 
Gawiński, który odpowiednio w elimina-
cjach uzyskał piątą lokatę a w finałowych 
rundkach czwartą. Trzynasty był Janusz 
Mierzejewski, 28 Mateusz Sękulski, nato-
miast Przemek Piórkowski czterdziesty.

Tradycyjnie podopieczni Ryszarda  
Kowalskiego i Katarzyny Klaty nie za-
wiedli, przywożąc z podwójnych kieleckich 
zawodów sześć medali. Gratulujemy

Marcin Maciąg

Rozpoczęliśmy kolejny rok naszej dzia-
łalności  – rok ogłoszony Rokiem Przed-
szkolaka.  Wychowaniem przedszkolnym 
w naszej placówce objętych jest 106 malu-
chów w wieku od 3 do 5 lat. Pierwsze lata 
życia to czas kiedy kształtuje się znacząca 
część możliwości intelektualnych człowie-
ka. W przedszkolu można skutecznie kształ-
tować gotowość dziecka do nauki szkolnej, 
przygotować do uczenia się przez całe życie 
i przez to zapewnić mu lepsze szanse edu-
kacyjne.

Uczestnictwo w grupie przedszkolnej 
stwarza szczególną okazję do rozwijania 
dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

Każdy kolejny początek roku szkolnego 
to czas, kiedy wiele maluchów  przekracza 
progi przedszkolne po raz pierwszy. Nie-
zależnie od wieku dziecka stanowi to nie 
lada wyzwanie zarówno dla niego samego, 
jego rodziców, jak i personelu przedszkola. 
Co roku pracownicy z niepokojem myślą  

o tym, czy uda im się szybko oswoić dzieci 
z nową sytuacją. 

Te pierwsze, trudne dla wszystkich dni 
mamy już za sobą. Jednak żeby nasi wy-
chowankowie czuli się u nas dobrze i bez-
piecznie cały czas dbamy o poprawę warun-
ków lokalowych. W wakacje gruntownemu 
remontowi poddano łazienkę. Wyburzone 
zostały stare ścianki i wybudowane nowe, 
wymieniono instalację wodną i kanalizacyj-
ną, sprzęt sanitarny, kaloryfery. Położona 
została glazura i terakota. Dzięki temu ze 
starego, zniszczonego pomieszczenia toale-
ta zamieniła się w świeże i słoneczne. Zmie-
niła się również klatka schodowa i szatnia. 
Ściany wygładzono gipsem i pomalowano 
ciepłym kolorem. Na wysokość lamperii 
nałożono tynk mozaikowy. Wymieniono 
oświetlenie, a stare lastrykowe schody wy-
łożone zostały jasną terakotą. Poniesione 
wydatki z tym związane to ponad 35.300 zł 
wydane na materiały i robociznę. 

W działaniach tych jak zwykle mogli-
śmy liczyć na pomoc przyjaciół przedszko-
la. Korzystając z okazji pragnę podzięko-
wać Pani Barbarze Komorowskiej i Firmie 
BAKOMA S.A. oraz  Panu Markowi Ole-
chowskiemu i całym Władzom Gminy, bez 
których wsparcia nie moglibyśmy osiągnąć 
wyznaczonych celów.

Mamy nadzieję, że placówka nasza bę-
dzie wciąż się rozwijać, a dzieci będą czuły 
się w niej jak w domu rodzinnym.

Joanna Cempel
Dyrektor Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego w Teresinie

Piłkarskie mistrzostwo na 35-lecie Szkoły

Strzelali aż miło...

Rok Przedszkolaka
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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

A N P O L
Oferujemy:

- szycie odzieży roboczej solidnie  i na wymiar, 
z włączeniem własnego logo;

- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

Ceny bardzo konkurencyjne!
Spełniamy zamówienia z możliwością dowozu do odbiorcy. 
Wystawiamy faktury VAT 
     
ANPOL  Teresin; ul Pocztowa 22
tel/fax 046/ 86-13-858 ; 502-204-688

Turniej szkolny z okazji Dnia Niepodległości

Dnia 15 listopada 2008 o godz. 11.00 w hali sportowo-re-
kreacyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie 
odbędzie się turniej dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Turniej ten będzie miał 
charakter zabawowo – sportowy, ale jego przesłaniem jest przy-
pomnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz utrwalenie postaw patriotycznych wśród uczniów Szkoły 
Podstawowej w Teresinie. Organizatorami tej imprezy są Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie oraz Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Teresinie. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy.
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KS Teresin – Błonianka Błonie 1:0 (0:0)
Bramka: Piotr Żurawski (64 min.)
KS Teresin: Szumski – Jastrzębski, Żuraw-
ski, Gurbiel (88 Bajurski), Stencel –  Gowin,  
Radzikowski, K. Buczyński (71 Górak),  
Borkowski (82 Jaworski) – Zaborowski (55 
Dąbrowski), Opara.

Kibice, którzy w zimną sobotę (18.10) 
przyszli obejrzeć mecz na szczycie w Te-
resinie nie żałowali. Walka o każdy metr 
boiska, znakomite przygotowanie obydwu 
zespołów i zwycięstwo lidera z Teresina. 
Na trybunach zjawiło się sporo kibiców, 
w tym duża i dość głośna grupa z Błonia. 
Od pierwszej do ostatniej minuty nikt się 
nie oszczędzał. Ostra walka, niezbyt dużo 
sytuacji i bardzo wysoki poziom jak przy-
stało na najlepsze dwie drużyny tabeli. Od 
początku uwidoczniła się lekka przewaga 
gospodarzy jednak zespół Błonianki nie po-
zostawał dłużny i także przeprowadzał nie-

bezpieczne akcje. Wspaniałą partię w środ-
ku boiska rozegrał Jarek Gowin a i trzeba 
pochwalić również całą linię obronną, która 
z tak renomowanym rywalem nie dopuściła 
do straty bramki. Trzeba było bardzo uwa-
żać na byłego piłkarza naszej drużyny Syl-
westra Rajczaka, który strzelił na jesieni 14 
bramek i był bardzo aktywny pod bramką 
Marcina Szumskiego. Do przerwy utrzymał 
się wynik bezbramkowy. Druga część spo-
tkania z przebiegu gry niewiele różniła się 
od pierwszej. Teresin stworzył w niej dwie 

bardzo groźne sytuacje. Pierwsza z nich za-
kończyła się strzałem w słupek, druga zaś 
przyniosła rozstrzygnięcie. Po zamieszaniu 
podbramkowym i kilku strzałach odbitą pił-
kę przejął na linii pola karnego Piotr Żuraw-
ski i atomowym uderzeniem pod poprzecz-
kę uzyskał prowadzenie dla Teresina. Do 
końca trwała już nie tylko ostra, ale wręcz  
agresywna walka z obydwu stron zakończo-
na ogromnie cennym sukcesem. Błonianka 
pokazała się z bardzo dobrej strony, ale na 
Teresin to nie wystarczyło. Podopieczni 
Adama Chmielewskiego potwierdzili, że  
w rundzie jesiennej są absolutnym numerem 
jeden co oznacza, że wiosna będzie bardzo 
ciekawa. Do końca rundy jesiennej pozo-
stały już tylko dwie kolejki. Już za tydzień 
kolejny trudny wyjazdowy mecz z Ursusem  
II Warszawa. Remis w tym spotkaniu za-
pewni Teresinowi mistrzostwo jesieni.

Marcin Maciąg

F i l i g r a n o w y 
chłopak – Kamil 
Bartosiewicz  po-
chodzi z niedalekie-
go Boryszewa, tam 
też stawiał pierwsze 
piłkarskie kroki w 
miejscowej Unii, 
pod kierunkiem 
Romana Janiszka. 
Tam również został 
zauważony przez 

ludzi z V-ligowego Tura Jaktorów, gdzie 
grał przez kilka miesięcy. Na wiosnę ubie-
głego roku miał rozpocząć występy w Utra-
cie Pawłowice jednak po zaliczeniu kilku 
sparingów w zespole prowadzonym przez 
Jerzego Hołosia, działacze jaktorowskiego 
klubu nie wyrazili zgody na jego transfer. 
Dopiero na skutek interwencji Zarządu te-
resińskiego klubu w Mazowieckim Związ-
ku Piłki Nożnej, komisja ds. zmiany barw 

klubowych zatwierdziła Kamila do wystę-
pów w Teresinie. Zbiegło się to w czasie 
ze zmianą nazwy Utraty Pawłowice na KS 
Teresin.

Od początku eksplodował jego wielki 
talent. W wieku 18 lat zarówno dojrzale 
rozgrywał jak i strzelał ogromną ilość bra-
mek. Trafiał do siatki przeciwnika praktycz-
nie w każdym meczu a w Pucharze Polski 
zdobył dwa gole w spotkaniu z 4-ligową 
MKS Mława. Jego techniczny styl gry był 
tak efektowny, że oglądanie go w akcji spra-
wiało kibicom wielką przyjemność. Było 
wiadomo, że dla rozwoju kariery Kamila 
konieczna będzie szybka zmiana klubu. 
Dzięki znakomitym kontaktom sponsora 
teresińskiego zespołu Daniela Dudka, Pre-
zesa Artura Wróbla i byłego trenera Jerzego 
Hołosia, w czerwcu tego roku pojawiła się 
szansa  na przejście do młodego zespołu 
ŁKS Łódź. Szansę tę Kamil świetnie wy-
korzystał, niemal od początku strzelając 

bramki w tzw. Młodej Ekstraklasie. Potem 
nastąpił oczekiwany debiut... W niedzielę 
28 września, w 74 minucie meczu  polskiej 
ekstraklasy ŁKS – Lech Poznań, na boisku 
przy Al. Unii w Łodzi pojawił się Kamil 
Bartosiewicz. Kilka dni później, w spotka-
niu z Piastem Gliwice zdobył swoją pierw-
szą bramkę w najwyższej klasie rozgrywko-
wej. Jego coraz lepsza postawa na boisku 
zaowocowała powołaniem na zgrupowanie 
kadry U21, prowadzonej przez trenera An-
drzeja Zamilskiego! Kariera przyjmuje za-
wrotne tempo. Dla Kamila otworzyła się 
niepowtarzalna szansa zaistnienia w wiel-
kim futbolu. To, jak ją wykorzysta, teraz w 
dużej mierze zależy od niego samego. Na 
ile go poznałem jest to chłopak skromny, 
spokojny, może nawet za spokojny... Jestem 
przekonany, że ma wszelkie predyspozycje 
by polska piłka miała z niego wiele pożyt-
ku. Powodzenia Kamil !

Marcin Maciąg

Bardzo aktywnie rozpoczęli jesienny 
sezon zapaśnicy z Kampinosu i Teresina.  
W drugiej połowie września część z nich 

gościła na Ukrainie. W rozegranym we 
Lwowie Międzynarodowym Turnieju Zapa-
śniczym wystąpiło czterech naszych zawod-
ników. Turniej rozegrany w bardzo miłej at-
mosferze skupił na starcie 15 mocnych ekip. 
Startujące wspólnie ULKS Ryś Kampinos  
i LKS Greiner Mazowsze nie mogą narze-
kać. Patryk Szymański zajął piąte miejsce  
w kategorii wagowej do 74 kg. Rafał Paliń-
ski w finale kat. 59 kg uznał wyższość ukra-
ińskiego zawodnika i ostatecznie uplasował 
się na drugiej pozycji. Natomiast  w kate-
gorii wagowej do 85 kg doszło do „brato-

bójczego” pojedynku. Na macie spotkali się 
dwaj koledzy klubowi: Dawid Wasilewski 
i Dawid Mechecki. Tym razem zwycięzcą 
okazał się ten pierwszy. Poza zmaganiami 
na macie zawodnicy zwiedzili część Lwo-
wa i złożyli kwiaty na cmentarzu Orląt 
Lwowskich.

W drugiej połowie października nasi za-
paśnicy udali się w daleką podróż za ocean. 
Tym razem podbijali Stany Zjednoczone.  
O efektach ich pojedynków na amerykań-
skich matach przeczytacie już wkrótce.

 /red/

KS TERESIN na szczycie

Z A-klasy do Ekstraklasy!

Zapaśnicy podbili Ukrainę

Kamil w barwach ŁKS-u
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Wielki Jubileusz w Szymanowie
W sobotę 4 października Szymanów stał się miejscem 

wyjątkowego wydarzenia. Odbyły się tu bowiem obcho-
dy 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
NMP, które zbiegły się w jednym czasie z obchodami 100-
lecia działalności dydaktyczno-wychowawczej w Szymano-
wie. Uroczystej Mszy świętej na przyklasztornym dziedziń-
cu celebrował Prymas Polski kard. Józef Glemp. 

Dokładnie 15 września 1908 r. nastąpiło poświęcenie domu 
w Szymanowie oraz otwarcie szkoły średniej wraz z interna-
tem. Dziś naukę pobiera tam około dwustu uczennic liceum i 
powołanego w 1999 roku Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum 
Sióstr Niepokalanek. Minął wiek od kiedy Siostry Niepoka-
lanki wychowując i kształcąc młode dziewczęta, prowadzą w 
Szymanowie szkołę, której mury opuściło dotąd  ponad 5 tys. 
absolwentek. 

W Jubileuszowych obchodach uczestniczyło wielu gości, 
wśród których było wielu zaprzyjaźnionych z Szymanowem  
kapłanów i sióstr zakonnych jak również przedstawiciele władz 

samorządowych i oświatowych. Nie mogło zabraknąć Sióstr 
Niepokalanek z innych domów zakonnych, delegacji uczennic 
oraz uczniów niepokalańskich szkół i szymanowskich wycho-
wanek. 

Ceremonię uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego, którego członkowie 
zaprezentowali koncert pieśni patriotycznych i religijnych. 
Prymas Józef Glemp dokonał poświęcenia dwóch tablic - jed-
na upamiętnia jubileusz 100-lecia szymanowskiej szkoły, dru-
ga - pobyt kard. Karola Wojtyły w Szymanowie, a następnie 
uroczyście otworzył wystawę pt. ,,Dom nad porami roku”. Po 
wspólnym obiedzie wszyscy goście uczestniczyli w specjal-
nie przygotowanym przez szymanowskie uczennice spektaklu 
teatralnym „Dobrze jest mieć taki dom”. Obchody zakończył 
koncert muzyczno-wokalny w wykonaniu Józefa Drechny i Be-
atrice Nicholas.

/red/
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