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Nowa ustawa o odpadach – wyzwanie dla gmin

XXIV SESJA RADY GMINY TERESIN

Jak informowaliśmy Państwa w marcowym 
numerze „Prosto z Gminy”, w dniu 1 stycznia 
2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, uchwalonej przez 
Sejm RP. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy 
na wprowadzenie nowego systemu, jednak nie 
później niż do 30 czerwca 2013 roku. Zmiana 
ustawy jest prawdziwą „rewolucją” w syste-
mie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Głównym założeniem nowego systemu jest  
przejęcie przez gminę odpowiedzialności za 
odpady i ustalenie stawek opłat dla mieszkań-
ców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Należy pamiętać, że wraz ze zmianą systemu 
nastąpi konieczność rozwiązania umów zawar-
tych z firmami na odbiór odpadów.  Dlatego 
każdy mieszkaniec, który zawarł umowę na 
odbiór odpadów musi sprawdzić, jaki jest okres 
wypowiedzenia umowy, aby jej wygaśnięcie 

nastąpiło z dniem 30 czerwca 2013 roku. Po 
tym terminie, każdy właściciel nieruchomości 
będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za odbiór 
odpadów, zaś usługę tą będzie świadczyła fir-
ma wyłoniona w formie przetargu. Ze względu 
na uzyskanie korzystniejszych ofert, gminy po-
wiatu sochaczewskiego przeprowadzą wspólny 
przetarg, który wyłoni jedną firmę odbierającą 
odpady od wszystkich mieszkańców powiatu. 
Obecnie trwają intensywne prace nad wieloma 
szczegółowymi aspektami wdrażania nowej 
ustawy, między innymi nad kryterium sposo-
bu rozliczania się mieszkańców gminy. W/w 
ustawa daje możliwości uzależnienia opłaty 
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nie-
ruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego 
czy ustalenia jednej stawki dla gospodarstwa 
domowego. Należy zaznaczyć, że jednym z  
założeń ustawy jest wzrost segregacji odpa-

dów. Dlatego też  dla właścicieli  nieruchomo-
ści, którzy będą segregować odpady, stawki za 
odpady będą niższe, niż w przypadku oddawa-
nia odpadów zmieszanych. Dodatkowo ustawa 
nakłada obowiązek stworzenia przez gminę 
punktów selektywnej zbiórki odpadów. Nadzór 
nad prawidłowym funkcjonowaniem sytemu, 
a tym samym sposobem postępowania z odpa-
dami będzie sprawowała gmina. Ze względu 
na konieczność opracowania kompleksowych 
rozwiązań w zakresie gospodarowania odpa-
dami dla całej gminy, wdrożenie w/w ustawy 
przysparza wiele problemów. Jednak pomimo 
wielu trudności mamy nadzieję, że docelowo 
wprowadzenie ustawy zlikwiduje „dzikie” wy-
sypiska odpadów w naszym otoczeniu, co pod-
niesie komfort życia mieszkańców.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Po raz dwudziesty czwarty w tej kadencji 
zebrała się Rada Gminy Teresin. Sesja odbyła 
się w piątek 5 października br. Podjęto na niej 
dwanaście uchwał.

Pierwsza z nich dotyczyła uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego część wsi Seroki-Parcela. 
Obszar graniczy: od południa z torami PKP, 
od zachodu z obrębem wsi Seroki-Wieś, od 
wschodu z ul. Pałacową, od północy z tere-
nem pałacu w Serokach-Parceli. Uchwała 
umożliwi właścicielom i przyszłym inwesto-
rom działek zlokalizowanych na przedmio-
towym obszarze, realizację i rozwój przede 
wszystkim funkcji mieszkaniowej. „Spo-
rządzenie planu pozwoli też na rozwiązanie 
problemu związanego z istniejącym układem 
komunikacyjnym” – czytamy w uzasadnie-
niu przedłożonym Radzie przez wójta Marka 
Olechowskiego. 

Rada Gminy Teresin przegłosowała 
także uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego część obrębu geodezyjnego Teresin-
Gaj. Zmiana wcześniejszych ustaleń ma na 
celu umożliwienie realizacji na tym obszarze 
miejsc postojowych dla samochodów cięż-
kich, obsługujących zakład produkcyjny „Pol-
skie Młyny”. Wprowadzenie zmian umożliwi 
zatem usprawnienie obsługi komunikacyjnej 
w ciągu Alei XX-lecia . Z wnioskiem o doko-
nanie zmiany w planie miejscowym wystąpili 
przedstawiciele „Polskich Młynów”.

Kolejne dwie uchwały wiążą się z orga-
nizacją gospodarki odpadami komunalnymi. 
Mocą pierwszej uchwały Rada Gminy wyra-
ziła zamiar przystąpienia Gminy Teresin do 
tworzonego związku międzygminnego, któ-
rego celem będzie 

przede wszystkim realizacja zadań z za-

kresu gospodarki odpadami, ale również 
zadania związane z opieką nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz występowanie o fundusze 
pomocowe. W skład związku będą wchodzić 
wszystkie gminy z powiatu sochaczewskie-
go: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Su-
cha, Rybno, Sochaczew, Teresin oraz miasto 
Sochaczew. „Projekt uchwały dotyczący 
zawarcia porozumienia międzygminnego da 
możliwość wspólnego przygotowania i prze-
prowadzenia postępowania przetargowego 
mającego na celu wybór firmy, która od 1 
lipca 2013 r. zajmie się  odbiorem odpadów 
od właścicieli nieruchomości z terenu całego 
powiatu sochaczewskiego.” – poinformował 
radnych wójt Marek Olechowski, dodając - 
„Sprawy przygotowania procedury związanej 
z wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej” 
zostały przez gminy naszego powiatu powie-
rzone firmie Westmor z Włocławka.”

Następnie podjęto uchwałę, która skut-
kować będzie możliwością wspólnego przy-
gotowania i przeprowadzenia postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi od wła-
ścicieli nieruchomości położonych na terenie 
w/w gmin. Takie rozwiązanie ma docelowo 
pozwolić na uzyskanie wymiernych korzyści 
finansowych przy wyborze firmy świadczącej 

usługi w zakresie zbiórki i transportu wszel-
kiego rodzaju odpadów. 

W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie nadania statutu nowo 
powstałym sołectwom: Granice Osiedle, Ka-
węczyn oraz Teresin. Zatwierdzone statuty są 
niezbędne dla dokonania wyboru sołtysów 
i rad sołeckich, a także dla prawidłowego 
funkcjonowania sołectw. Przypomnijmy, iż 
w gminie Teresin istnieje obecnie 28 sołectw. 

Rada Gminy dokonała podziału Gminy na 
15 jednomandatowych okręgów wyborczych, 
ustalając ich numery i granice oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym z tych okrę-
gów. Decyzja jest następstwem ustawy z 2011 
roku (Kodeks wyborczy), która wprowadziła 
zasadę, że w okręgach wyborczych w gminie 
niebędącej miastem wybiera się 1 radnego, a 
nie jak dotychczas od 1 do 5 radnych. Nowy 
podział Gminy Teresin na okręgi wyborcze 
tworzone dla wyboru Rady Gminy Teresin, 
obowiązywał będzie do wyborów przepro-
wadzonych na kadencję Rady w latach 2014-
2018. 

Podczas październikowej sesji Rada 
Gminy podjęła ponadto uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2013 rok, a także w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości (wię-
cej informacji na str. 5). Zatwierdzono rów-
nież taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na obszarze Gminy Teresin na przyszły rok 
(więcej w artykule „Opłaty za wodę i ścieki” 
– str. 4).

Rada dokonała też zmian w uchwale bu-
dżetowej gminy Teresin na rok bieżący.

/red/
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Opłaty za wodę i ścieki

W uzasadnieniu projektu nowych sta-
wek za wodę i ścieki, dyrektor Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek 
Misiak wyjaśnił, iż wynikają one głównie 
ze wzrostu o 10 % cen energii elektrycznej. 
O 8 % zdrożały opłaty środowiskowe pła-
cone przez Zakład Komunalny do Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie. Coraz 
droższe są też: utylizacja osadów ścieko-
wych (wzrost o 8,8 % ) i badania labora-
toryjne. Na cenę wody i ścieków mają też 

niemały wpływ koszty usuwania awarii 
urządzeń wodno – kanalizacyjnych. Nie-
stety, przypadki wrzucania do ulicznych 
studzienek kanalizacyjnych materiałów 
budowlanych, fragmentów mebli czy zde-
chłych zwierząt nie należą do rzadkości. 
I cóż: robią to nieliczni, a płacimy coraz 
więcej my, wszyscy podatnicy. Dyrektor 
Misiak podkreślił też, iż w związku z sy-
tuacją kryzysową na rynku, w 2013 roku 
nie przewiduje wzrostu płac w Zakładzie 

Komunalnym. Jednocześnie, chcąc zła-
godzić skutki wzrostu cen wody i ście-
ków dla gospodarstw domowych, Rada 
Gminy na wniosek Wójta ustaliła dopłatę 
z budżetu gminy w wysokości 0,50 zł do 
każdego metra sześciennego zużytej wody 
i odebranych ścieków. Jest to kontynuacja 
prorodzinnej polityki Wójta i Rady Gminy 
Teresin.

/red/

Rada Gminy Teresin zatwierdziła wysokość opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w roku 2013. Poniżej plan taryfowy:

Do podanych cen należy doliczyć 8% podatku VAT

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 046 862 96 57, 046 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Ostatnie inwestycje sołeckie

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

Dobiegają końca ostatnie prace inwe-
stycyjne przewidziane ze środków fundu-
szy sołeckich na 2012 rok. Przypomnijmy, 
że zadania funduszu sołeckiego w danej 
wsi wskazują sami mieszkańcy. Wielkość 
środków przeznaczonych dla danej wsi 
zależna jest m.in. od liczby mieszkańców. 

W naszej gminie jest to rozpiętość pomię-
dzy 28.104 zł (Paprotnia, Szymanów), a 
6.970 zł (Gaj). Jak widać choćby z tych 
przykładów, nie są to duże kwoty w skali 
potrzeb konkretnej wsi. W sumie kwota w 
budżecie gminy przeznaczona na fundusz 
sołecki w 2012 roku dla wszystkich wsi 
wynosi 320 tysięcy złotych. W kończą-
cym się powoli roku zrealizowano prawie 
wszystkie wnioski, wśród nich m.in. kon-
tynuację budowy oświetlenia chodnika 
przy ulicy Sochaczewskiej w Paprotni, 
utwardzenie tłuczniem drogi w Starych 
Paskach czy budowę parkingu obok stacji 
PKP w Serokach. Z dniem 30 września  
upłynął termin składania wniosków na 
przyszły rok. Większość zadań jest kon-
tynuacją rozpoczętych w bieżącym roku, 
bądź w poprzednich latach, choć w  kilku 
przypadkach mieszkańcy wsi wystąpili 

np. o wykonanie tablic informacyjnych w 
poszczególnych wsiach. Pełną listę wydat-
ków w ramach funduszu sołeckiego 2013 

podamy po uchwaleniu przez Radę Gminy 
budżetu na przyszły rok.

/red/

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Te-
resin uchwalono nowe stawki podatku od 
nieruchomości. I tak, jeśli chodzi o podatek 
od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób sklasyfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków, od 1m2 powierzch-
ni nowa stawka wynosić będzie 0,80 zł 
(obecnie 0,76 zł). Pod jeziorami, zaję-
tych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych, od 1m2 powierzch-
ni – 4,51 zł (obecnie 4,33 zł). Natomiast 
pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności przez 
organizacje pożytku publicznego, od 1m2 
powierzchni nowa stawka kształtuje się na 
poziomie 0,33 zł (obecnie 0,31 zł).

Wśród stawek podatku od budynków 
lub ich części to: od budynków miesz-
kalnych, od 1m2 powierzchni użytkowej 
stawka wynosić będzie 0,68 zł (obecnie 
0,65 zł). Od nieruchomości związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej, od 1m2 powierzchni 
użytkowej – 20,50 zł (obecnie 19,90 zł). 
Od zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym, od 1m2 
powierzchni użytkowej – 10,65 zł (obec-
nie 10,24 zł), natomiast od zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych, od 1m2 powierzchni użytkowej – 
4,63 zł (obecnie 4,45 zł). Dla pozostałych, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności przez organizacje 
pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni 
użytkowej stawka podatku wynosi 5,10 zł 
(obecnie 4,80 zł).

Z kolei podatek od budowli oscyluje 
na poziomie 2% ich wartości określonej na 
podstawie ustawy z dnia 12.01.1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych. 
Decyzją radnych zwolniono z podatku 

od nieruchomości grunty, budynki i bu-
dowle wykorzystywane na potrzeby zbio-
rowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy 
Teresin w wodę oraz odprowadzania ście-
ków, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Ponadto wolne 
od podatku pozostają nieruchomości lub 
ich części służące do realizacji zadań gmi-
ny w zakresie kultury fizycznej i ochrony 
przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej. Zwolnienie dotyczy także budynków 
lub ich części wykorzystywanych na po-
trzeby działalności kulturalnej, prowa-
dzonej w formie świetlic, domów kultury 
i bibliotek wraz z gruntami związanymi z 
tymi budynkami. 

/red/

Kontynuacja budowy chodnika w Budkach 
Piaseckich

Kontynuacja budowy oświetlenia chodnika 
przy ul. Sochaczewskiej

*  Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard pełni dyżur w Urzędzie Gminy w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00.  
*  Członkowie Klubu Radnych „Niezależni plus Zdrowie” dyżurują w Urzędzie Gminy w każdą środę w godz. od 16.00 do 17.00.  

Dyżury radnych

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM
 

Piątek 9 listopada 2012 roku o godzinie 13.10 – rozmowa z Markiem Jaworskim,
zastępcą wójta Gminy Teresin. 
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN 
Z dnia 16 października 2012 roku w sprawie informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych 

radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 
Teresin zarządzonych na dzień 9 grudnia 2012 r. 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ) oraz w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę- Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości informację o granicach i 
numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wybor-
czej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Teresin zarządzonych na dzień 9 grudnia 2012 r.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Teresin, 96-515 Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 861 38 15.
Głosowanie odbędzie się 9 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Szymanowie w godzinach od 8.00 do 22.00.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski
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Kto pamięta to miejsce…

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY TERESIN

„Przelewamy krew…”

W przyszłym roku, a dokładnie 21 kwiet-
nia 2013 roku, minie 100 lat od tajemniczej 
śmierci w przypałacowym lesie właściciela 
Teresina, księcia Władysława Druckiego – Lu-
beckiego. Wydarzenie to odbiło się szerokim 

echem. Wszak  dotyczyło jednej z najbardziej 
wpływowych osób w dawnym Królestwie. 

Nam, mieszkańcom teresińskiej ziemi, bar-
dziej znana jest postać syna zamordowanego, 
ks. Jana. To on ofiarował  pierwsze 5 mórg zie-
mi o. Maksymilianowi Kolbemu, przybyłemu 
tu z Grodna z grupą współbraci w 1927 roku. 

Dało to początek 
Klasztorowi Niepo-
kalanów, bez które-
go trudno sobie wy-
obrazić współczesny 
Teresin. Wracając 
do tragicznego wy-
darzenia sprzed wie-
ku. Według ustnych, 
zdobytych przeze 
mnie informacji, na 
miejscu zbrodni stał 
prawie do czasów 
nam współczesnych  
metalowy krzyż. I to 
w zasadzie jest jedy-
ny ślad w tej sprawie. 
Znane jest najbar-
dziej prawdopodob-

ne miejsce zbrodni - znajduje się ono po pra-
wej stronie drogi prowadzącej od krzyża przy 

ul. Szymanowskiej (vis a vis ul. Teresińskiej) 
w kierunku Pałacu Druckich – Lubeckich. 
Dziś  są tam fragmenty ceglanego cokołu, na 
którym być może stał wspomniany krzyż.  Do 
czasu postawienia tam  krzyża, miejsce oto-
czone było drewnianym płotem (widać go na 
fotografii z Tygodnika Ilustrowanego z 3 maja 
1913 roku). W związku z tym, zwracam się do 
Państwa z serdeczną prośbą o wszelkie infor-
macje na ten temat. Być może ktoś z Czytel-
ników zna dokładne miejsce zbrodni lub wie, 
jak ono zostało upamiętnione. Wbrew pozo-
rom nie są to czasy bardzo odległe. Są w re-
alnym zakresie pamięci dwóch pokoleń. Czy 
rzeczywiście stał tam krzyż i jakie były jego 
późniejsze losy? Cenne są wszystkie informa-
cje w tej sprawie. W przyszłym roku chciał-
bym to miejsce upamiętnić skromnym krzy-
żem. Będzie to też okazja do wskrzeszenia w 
lokalnej pamięci nie tylko tego tragicznego 
wydarzenia, ale przede wszystkim przypo-
mnienia postaci  ks. Jana Druckiego – Lubec-
kiego, tak zasłużonego dla Niepokalanowa jak 
i gminy Teresin. 

Marek Jaworski
wicewojt@teresin.pl 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt 
Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu 
do opracowania projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Te-

resin obejmującego część wsi Seroki-Parcela 
oraz, że w publicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających informa-
cje o środowisku i jego ochronie zamieszczo-
no Uchwałę Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy 
Teresin z dnia 5 października 2012 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Teresin obejmującego część wsi 
Seroki-Parcela oraz, że wszczęto przeprowa-
dzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej 
wymienionego planu.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt 

Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu 
do opracowania projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Teresin obejmującego część obrębu 
geodezyjnego Teresin Gaj oraz, że w publicz-
nie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr 
XXIV/159/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 
października 2012 roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin obejmującego część obrębu geodezyj-
nego Teresin Gaj oraz, że wszczęto przepro-
wadzenie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ustaleń wy-
żej wymienionego planu.

Marek Olechowski
wójt gminy Teresin

Już 67 lat nasza Ojczyzna cieszy się cza-
sem pokoju. Od zakończenia II wojny świa-
towej współczesna Europa i świat nie prze-
żyły na szczęście podobnej hekatomby. Taka 
refleksja często przychodzi na myśl, kiedy 
obserwuje się trwające dziś konflikty zbrojne 
w różnych częściach świata. Polska szczegól-
nie zna wartość swojej suwerenności. Nam 
Polakom,  żyjącym dziś w czasach pokoju, 
nieobca jest też cena przelanej krwi na wielu 
polach bitewnych dla odzyskania niepodle-

głości. Dlatego dziś, w kolejną 94. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, or-
ganizujemy akcję „Przelewamy krew…” czyli 
oddawania tego bezcennego i niezastąpionego 
leku dla potrzebujących. Tylko w wojewódz-
twie mazowieckim dla istniejących szpitali, 
klinik i instytutów dziennie potrzeba ok.100 
litrów krwi. Jest ona niezbędna przy tysią-
cach skomplikowanych operacji, przeszcze-
pach i innych zabiegach. Tegoroczna akcja 
organizowana przy współpracy Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Warszawie jest częścią obchodów Święta Nie-
podległości w naszej gminie. Na stronie inter-
netowej www.rckik–warszawa.com.pl znaj-
dują się wszystkie niezbędne informacje  dla 
krwiodawców. Wierzymy, że akcja ta spotka 
się z Państwa uznaniem i zainteresowaniem. Z 
góry wszystkim dawcom za dar krwi serdecz-
nie dziękujemy.

Komitet organizacyjny obchodów
 Święta Niepodległości w gminie Teresin
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Jesień w teresińskim przedszkolu

Pamięci św. Maksymiliana

NIEPOKALANÓW – INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W „KOLBIANUM”

Jesień jest bardzo bogatą i ciekawą porą 
roku. Tak samo dużo dzieje się o tej porze w 
Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w 
Teresinie. Odbyły się już spotkania z cyklu 
„Podziel się swoimi zainteresowaniami – na-

sze hobby”. Nasze przedszkole odwiedziła 
Pani Grażyna Starus, która opowiadała dzie-
ciom o swoich zainteresowaniach, takich jak: 
hafty, szydełkowanie, różne robótki ręczne. 
Dzieci mogły podziwiać jej wytwory – obrazy 

haftowane, serwety, bombki z tasie-
mek, koszyczki robione na szydełku. 
Wszyscy z uwagą i ciekawością słu-
chali i oglądali prace wykonane przez 
naszego gościa. Pytaniom nie było 
końca. 

Gościem w przedszkolu była 
również Pani Barbara Komorow-
ska. Opowiadała dzieciom o swoich 
podróżach w ciekawe i egzotyczne 
miejsca. Mówiła o niezwykłych spo-
tkaniach nie tylko z ludźmi, ale rów-
nież ze zwierzętami, które dzieci zna-

ją tylko z ilustracji w książeczkach. Wszystkie 
przedszkolaki słuchały z otwartymi buziami 
tych opowieści. Z wielką chęcią oglądały al-
bum ze zdjęciami. 

Dzieci spędzają w przedszkolu dużo cza-
su, dlatego zależy nam, aby mogły w pełni 
rozwijać się i odkrywać swoje zainteresowa-
nia i pasje. Grupę najmłodszych przedszkola-
ków odwiedził Pan W. Bigaj ze swoją kolekcją 
kapsli, którą zaprezentował dzieciom. Trzeba 
przyznać, że zbiory są już naprawdę duże. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.przedszkole-
teresin.republika.pl

Nauczyciel Społecznego Przedszkola 
w Teresinie

Małgorzata Bańkowska

W tym roku mija 30. rocznica kanonizacji 
św. Maksymiliana Kolbego. W Niepokalano-
wie główne uroczystości odbyły się w nie-
dzielę 14 października. Mszę św. rocznicową, 
jaka miała miejsce w Bazyli-
ce Mniejszej o godz. 11.30, 
przewodniczył o. Wiesław 
Pyzio, prowincjał franciszka-
nów prowincji warszawskiej. 
Wierni dziękowali Bogu za 
dar św. Ojca Maksymiliana 
Kolbego, Patrona Rodzin, Pa-
trona naszych trudnych cza-
sów oraz trudnych wyborów 
życiowych człowieka. Tego 
dnia podczas każdej Mszy 
św. głoszone było okoliczno-

ściowe kazanie, przygotowane przez o. Pawła 
Warchoła, wicedyrektora Instytutu Maryjno 
– Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokala-
nowie. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy 

obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem św. 
Maksymiliana, po czym udali się do sali św. 
Bonawentury. Tam obejrzeli spektakl zaty-
tułowany „Oratorium o św. Maksymilianie”. 
Widowisko wystawione przez parafialny 
zespół Miriam to dzieło autorstwa lokalnej 
artystki Klary Zawadzkiej, pełne profesjona-
lizmu i przemyślanej fabuły. Aktorzy w wyjąt-
kowy sposób starali się ukazać życie i działal-
ność założyciela Niepokalanowa. Natomiast 
wieczorem, w kaplicy św. Maksymiliana,  
bracia i ojcowie z Niepokalanowa przedsta-
wili publiczności „Mękę św. Maksymiliana” 
według dokumentów, zeznań i świadectw, na-
pisaną przez prof. Kazimierza Brauna.

/red/

W piątek 19 października śpiewem „Gau-
de Mater Polonia” studenci Instytutu Maryjno 
– Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokala-
nowie zainaugurowali nowy rok akademicki 
2012/2013. Instytut jest placówką naukowo 

– badawczą działającą w ramach Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajęcia 

odbywają się tu od 2010 roku. W tym roku 
studia rozpoczęło 58 studentów, świeckich i 
duchownych, w tym cudzoziemców z 10 kra-
jów. W Niepokalanowie prowadzone są dwa 
rodzaje studiów: doktoranckie z teologii ze 

specjalnością „mariolo-
gia” oraz podyplomowe 
z mariologii. Dyrektor 
Instytutu o. prof. dr hab. 
Grzegorz Bartosik OFM-
Conv przywitał zaproszo-
nych gości, w tym m.in. 
Rektora UKSW ks. prof. 
dr hab. Stanisława Dzie-
końskiego, prowincjała 
warszawskiej Prowincji 
Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych – o. 
Wiesława Pyzio, gwardia-
na o. dr Mirosława Bar-
tosa OFMConv, Starostę 
powiatu sochaczewskiego  

mgr inż. Tadeusz Korysia i Zastępcę wójta 
gminy Teresin mgr Marka Jaworskiego. Po 
wręczeniu dyplomów absolwentom, imma-

trykulacji nowych studentów i odśpiewaniu 
„Gaudeamus Igitur” ks. Rektor skierował 
okolicznościowe słowo. Inauguracja zajęć 
w „Kolbianum” stała się okazją do zorgani-
zowania Ogólnopolskiej Konferencji w 30. 
rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii 
Kolbego pod hasłem „Macierzyństwo ducho-
we Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu i 
życiu Kościoła”. W konferencji uczestniczyli 
również animatorzy Rycerstwa Niepokala-
nej z całej Polski. Najważniejszym punktem 
dnia była Eucharystia sprawowana o godzi-
nie 12.00 pod przewodnictwem o. Wiesława 
Pyzio OFMConv. Uczestników Sympozjum 
i niepokalanowskich uroczystości pożegnał 
gwardian o. Mirosław Bartos OFMConv. 
Kadrze profesorskiej i studentom Instytutu 
„Kolbianum” życzymy, aby Maryja była co-
raz lepiej poznawana i przybliżała nas ludzi do 
Chrystusa. Patronat medialny nad Sympozjum 
objęło Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 
w Niepokalanowie i Radio Niepokalanów.    

o. Jacek Staszewski OFMConv

fot.: br . Mieczysław Wojtak
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KRONIKA POLICYJNA 

8 grudnia, godz. 15.00

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z DUSZĄ
Zaproszenie na:

20 września 
- 20-letni mieszkaniec gminy Nowa Sucha 

kierował samochodem marki Audi A4 po drodze 
publicznej w miejscowości Seroki-Parcela bę-
dąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem ponad 1 
promila. Do zatrzymania doszło w miejscowości 
Seroki Parcela.

26 września
- Policjanci KPP ujawnili u mieszkańca Pa-

protni papierosy i alkohol bez polskich znaków 
akcyzy.

27 września
- W miejscowości Topołowa na trasie K-2 

nieznany sprawca najechał  na ogrodzenie i 
uciekł z miejsca zdarzenia.

- Mieszkaniec powiatu grodziskiego kiero-

wał w stanie nietrzeźwości samochodem marki 
Toyota Yaris z wynikiem ponad 1,5 promila. Do 
zatrzymania mężczyzny doszło w Paprotni.

4 października
- Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny 

od pojazdu marki Mercedes z powodu braku ba-
dań technicznych. Do zatrzymania dokumentu 
doszło w Paprotni.

6 października
- Nieznany sprawca dokonał kradzieży tabli-

cy rejestracyjnej od pojazdu marki Nissan Prime-
ra zaparkowanego w rejonie stacji PKP.

- 21-letni mieszkaniec Błonia kierował po 
drodze publicznej pojazdem marki Opel Omega 
znajdując sie w stanie nietrzeźwości z wynikiem 
ponad 2 promili. Do zdarzenia doszło w miejsco-

wości Seroki Parcela.

12 października
- W miejscowości Budki Piaseckie, 63-letni 

mężczyzna kierował  rowerem będąc w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem ponad 1,5 promila.

14 października
- Mieszkanka gminy Teresin zgłosiła, że nie-

znany sprawca ukradł rower znanej marki. Do 
zdarzenia doszło w Paprotni.

16 października
- Funkcjonariusz z PP Teresin podczas kon-

troli drogowej ujawnił mężczyznę poszukiwane-
go listem gończym wydanym przez SR w No-
wym Sączu.

„… Z natury jesteśmy istotami ducho-
wymi, mamy w swojej duszy nieprzebrane 
bogactwo. To nasza dusza pragnie odnale-
zienia sensu i wartości wszystkiego, co ro-
bimy i czego doświadczamy. To ona zadaje 
podstawowe pytania: Dlaczego się urodzili-
śmy? Jaki jest sens naszego życia? To dusza 
pragnie ujrzeć życie w szerszym, nadają-
cym sens kontekście – rodziny, społeczno-
ści, wszechświata. To nasza dusza tęskni 
za czymś, do czego moglibyśmy dążyć, co 
nadałoby nam i naszym poczynaniom jakąś 
wartość. Idźmy za tęsknotą naszej duszy. 
Zaufajmy… Poddajmy się… Obejmijmy 
nieznane… Spotkajmy się…  Poznajmy...”.

Wpadnijcie do nas. Do ludzi, którzy 
od zawsze zadają sobie te same pytania. 
Wszyscy jesteśmy ludźmi wrażliwymi. Na 
piękno, prawdę, dobro. Podzielmy się spo-
strzeżeniami. Być może ktoś odpowie na 
nurtujące mnie pytania? Może Wy znajdzie-
cie odpowiedź na swoje? Muzyka jest jedną 
z piękniejszych form wyrażania emocji. A 
przecież tyle rzeczy na świecie wzbudza 
nasze emocje. Nie tylko te pozytywne. Lu-

dzi wrażliwych na rzeczywistość nie każdy 
rozumie. My Was rozumiemy, bo jesteśmy 
podobni. Jeżeli Wam również dusza ko-
jarzy się z tęsknotą, mądrością, miłością, 
dobrocią, pięknem, wolnością czy drogą, 
to nasza propozycja jest specjalnie dla Was. 
Postanowiliśmy stworzyć Festiwal, który 
ze wszech miar będzie emanował właśnie 
takimi wartościami. W muzyce i tekście. 
Gwiazdą pierwszej edycji był zespół WOL-
NA GRUPA BUKOWINA, a drugiej RO-
BERT KASPRZYCKI. Na trzecią edycję 
zawitał WOJTEK GĘSICKI. Gwiazdy za-
siadły w jury i dały wspaniały koncert pełen 
serdecznych dźwięków. Jeśli piszecie pio-
senki lub śpiewacie o tym, co dla Was waż-
ne, przyjedźcie do nas. Stańcie się częścią 
historii naszego Festiwalu. Podzielcie się z 
nami i innymi tym, co Wam „w duszy gra”. 
Nieważne czy śpiewacie solo czy z zespo-
łem. Weźcie ze sobą kogo chcecie. Jedyne 
warunki do spełnienia to:

- ukończone 16 lat,
- 2 piosenki – autorskie, własne, kolegi 

(takie są najbardziej pożądane) lub inne, za-
rejestrowane, znane lub mniej znane, zgod-
ne z powyższą ideą,

- musicie zapewnić sobie akompania-
ment. Niestety nie mogą to być podkłady.

- wypełnić kartę zgłoszenia (do pobra-
nia u dołu strony bądź w zakładce na naszej 
stronie na tym portalu) i przesłać ją na nasz 
adres mailem lub pocztą tradycyjną,

- poza tym musicie się w tych piosen-
kach identyfikować z powyższą treścią – 
ideą naszego spotkania. I to wszystko. 

Uwaga! W Festiwalu nie mogą wziąć 
udziału nagrodzeni Nagrodą Główną bądź 

Nagrodą GRAND PRIX w poprzednich 
edycjach. 

My zapewnimy Wam perkusję, piani-
no elektryczne ROLAND – jeśli takowe 
będą potrzebne, nagłośnienie, profesjonal-
ną obsługę akustyka, próby mikrofonowe, 
poczęstunek, kawę, herbatę do woli za dar-
mo, przemiłą atmosferę, a za dopłatą nawet 
nocleg. Wskażemy też, gdzie można dobrze 
zjeść.

JURY, jak co roku, zapewniamy w peł-
ni profesjonalne. Jedną z osób oceniają-
cych, w tym roku będzie Michał Konstrat 
– laureat nagrody GRAND PRIX na na-
szym II Festiwalu, poza tym znany polski 
bard, artysta, autor, kompozytor i przede 
wszystkim wspaniały człowiek. Gwiazdą 
Festiwalowego recitalu będzie w tym roku 
Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko, którzy 
umilą wszystkim czas swym pofestiwalo-
wym recitalem. Jeśli nasza idea przemówiła 
do Was, czekamy na Wasze zgłoszenia do 
dnia 3 grudnia 2012r.

Organizatorem imprezy jest Teresiński 
Ośrodek Kultury. Uwaga! Z powodu nie-
wielkiej sceny zespół nie może składać się 
z więcej niż 6 osób. 

Festiwal odbędzie się w sali kameral-
nej TOK-u w dniu - 8 grudnia 2012r. (so-
bota) od godz. 15.00. Ogłoszenie wyników, 
wręczenie nagród i koncert Piotra Bukarty-
ka – g. 19.00. Więcej szczegółowych in-
formacji pod nr tel. 46 861-38-81, e-mail: 
kulturyści@tok.art.pl, strona TOK – www.
tok.esochaczew.pl

/TOK/
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Skup samochodów osobowych.  
Całe i uszkodzone, a także bez 

badań technicznych i OC.

Tel: 695-457-497

GABINET PRYWATNY –
KONSULTACJE UROLOGICZNE

Adam Smykiewicz - Chirurg, UROLOG
Wtorek od godz. 15:00

Ośrodek Zdrowia NFOZ
ul. Szymanowska 17 Teresin

I piętro – gabinet ginekologiczny
Rejestracja u urologa – 602 724 094

Rejestracja Ośrodka Zdrowia - /46/ 861 37 06

DERMATOLOG
lek. med. Krzysztof Chorążka

przyjmuje w ramach gabinetu prywatnego
w każdy piątek od godziny 15.00

NZOZ „TER-MED” Teresin
ul. Szymanowska 17, tel. 609 135 417

Wielkie sprzątanie w Paprotni
czyli znowu udało nam się oczyścić kawałek świata...

We wrześniu w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Paprotni miało miejsce 
„sprzątanie świata”. Akcja odbywa się tu co-
rocznie. Tym razem w samo południe uzbro-
jeni w ochronne  rękawiczki i  foliowe wor-
ki spotkaliśmy się przed szkołą. W tym roku 
hasło akcji brzmiało „Kocham, lubię, szanuję 

…nie śmiecę”. Przesłanie zostało szczegóło-
wo przybliżone i omówione przez dyrektora 
szkoły – Pana Grzegorza Fabiszaka i samo-
rząd uczniowski, który działa pod kierunkiem  
pana Bartłomieja Figuta. Klasy młodsze po-
rządkowały plac zabaw i brały udział w za-
jęciach plastycznych.  Klasy starsze wraz z 
nauczycielami sprzątały wyznaczone odcinki 
poza  terenem  szkoły. Trzeba przyznać, że ze-
braliśmy dużo interesujących i oryginalnych  
zdobyczy,  takich jak: parasolki, buty, filiżan-
ki. Pogoda wyjątkowo dopisała, a uczniowie 
ochoczo przywracali 
ład i porządek oko-
licznym ulicom. 
Dzieci bardzo odpo-

wiedzialnie potraktowały powierzone zada-
nie, udowodniły, że ekologia nie jest im obca. 
Na zakończenie dnia cała społeczność szkolna 
mogła posilić się grillowanymi  kiełbaskami. 
Jesteśmy dumni, że po raz kolejny udało nam 
się posprzątać choć mały kawałek świata. 
Mamy nadzieję, że nasza postawa będzie na-
śladowana, nie tylko raz w roku, przez pozo-
stałych mieszkańców gminy.

Natalia Tempczyk  (klasa VIa)
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Dzieciaki na “Orliki”

Wieści z tenisowych kortów

Otrzęsiny integrują

Wilk w nowym wcieleniu

W ciągu kilku ostatnich miesięcy na 
boisku „Orlika” w Szymanowie przepro-
wadzono cykl zabaw w ramach realizacji 
konkursu „Dzieciaki na Orliki”. Konkurs 
organizowany jest przez Szkolny Związek 
Sportowy. W ramach projektu przeprowa-
dzono sześć akcji tematycznych. Każda z 
nich miała inny charakter, ale idea konkur-
su była jedna, miała za zadanie pokazać i 
zachęcić dzieci i rodziców do wspólnego 
spędzania czasu. W związku z udziałem 
w konkursie lokalnych grup sportowych 

tj. OSP z Szymanowa i Braci Zakonnych 
z Niepokalanowa chcielibyśmy serdecznie 
podziękować tym osobom za poświęcony 
czas uczestnikom zabaw. Podziękowania 
kierujemy również do Wójta Gminy Tere-
sin i Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Teresinie za wsparcie, słody-
cze oraz upominki dla młodych adeptów 
sportu.  

Justyna Kamińska, Kamil Kamiński
Animatorzy „Orlik” Szymanów

Na korcie ziemnym w Szymanowie od-
był się turniej tenisa o Puchar Wójta Gmi-
ny Teresin . Na starcie stanęło 16 graczy 
z gminy Teresin. Kontuzja wyeliminowała 
z gry będących w dobrej formie Huberta 
Koneckiego oraz Henryka Bieleckiego. W 
finale turnieju spotkali się zawodnik UKS 
„Smecz” Mateusz Parśniak oraz Daniel 
Staniak. Mateusz, choć młodszy, to jednak 
bardziej doświadczony zawodnik, co wy-
raźnie było widać na korcie. Mimo ambit-
nych starań rywala jego zwycięstwo było 
bezdyskusyjne. 

Zawodnicy „Smecza” wzięli ponadto 
udział w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Sochaczewa. W grupie starszej w półfina-
le znalazło się troje zawodników naszego 
klubu. Mateusz Parśniak pokonał Jakuba 
Załuskiego 6:1,6:0. Szymon Gawiński – 
przegrał z Filipem Wysockim 0:6, 1:6. W 
finale Parśniak uległ świetnie dyspono-
wanemu Wysockiemu 3:6, 1:6. W grupie 

młodszej do finału awansował młodszy 
brat Mateusza Sebastian, który przegrał 
potem z Wiktorem Przyłuckim. W wa-
kacyjnym turnieju tenisowym Szymon 
Gawiński doszedł do ćwierćfinału, zaś 
Mateusz Parśniak oddał mecz z powodu 
kontuzji. W półfinale Adam Fura oraz Ja-
kub Załuski przegrali w pierwszej rundzie. 

Do turnieju Masters 2012 w Sochacze-
wie awansowali z kolei Szymon Gawiński, 

któremu następnie nie udało się wyjść z 
grupy oraz Mateusz Parśniak. Jemu jednak 
start w turnieju uniemożliwiła kontuzja.

Na kortach Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rozegrane zostały II Młodzie-
żowe Mistrzostwa Gminy Teresin dzieci, 
które dopiero rozpoczynają przygodę z 
tenisem. Wśród dziewcząt zwycięstwo od-
niosła Julka Drzewicz. Wśród chłopców, 
gdzie rywalizacja toczyła się w dwóch gru-
pach, do półfinału awansowali:  Sebastian 
Parśniak oraz Maksymilian Liskiewicz. 
W finale Sebastian po bardzo ciekawym 
i emocjonującym meczu pokonał Mak-
sa wynikiem 4:2. Zawody bardzo dobrze 
przeprowadził sędzia regionalny, a jedno-
cześnie zawodnik UKS „Smecz” Jakub 
Załuski. Okazałe puchary wręczył prezes 
UKS „Smecz” Teresin Hubert Konecki.

/UKS Smecz/

Pierwszoklasiści w Zespole Szkół 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Teresinie zanim oficjalnie zostali przy-
jęci w poczet uczniów tej szkoły musieli 
przejść szkolny chrzest. Zabawa w stylu 
„otrzęsiny” miała miejsca w hali sporto-
wej. Wszystkie pierwsze klasy rywalizo-
wały ze sobą w różnego typu konkursach 
sportowych o niezwykle humorystycznym 

zabarwieniu. Cała impreza połączona z 
uroczystościami Dnia Nauczyciela odbyła 
się w piątek 12 października w obecno-
ści uczniów klas starszych oraz nauczy-
cieli. Całość zakończyła się wspólnym 
ogniskiem z kiełbaskami. Cel jakim była 
przede wszystkim integracja społeczności 
szkolnej został z pewnością osiągnięty.

/red/

Tego jeszcze nie było czyli wilk w 
restauracji, wilk u dentysty, zachowanie 
wilka na drodze i w lesie. Mowa o nowej, 
uwspółcześnionej bajce o wilku i zającu w 
wykonaniu teatru ART.-RE. W dniu 4 paź-
dziernika Gminna Biblioteka Publiczna w 

Teresinie po raz kolejny gościła artystów 
ze Studia Małych Form Teatralnych, Sce-
nografii i Reżyserii z Krakowa. Spektakl 
obejrzeli uczniowie klas trzecich Szkoły 
Podstawowej w Teresinie. Było mnóstwo 
radości i zabawy, ale też trochę ważnych 

i mądrych rzeczy, przekazanych w lekkiej 
formie. Jednym słowem: uczyć bawiąc - 
bawić ucząc.

Grażyna Starus
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Teresinie
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JĘZYK ANGIELSKI
Nauka poprzez konwersacje dla młodzieży i dorosłych, 

wyłącznie zajęcia indywidualne. Przygotowanie do matury. 
tel. 795-105-795
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Grupa młodych dziennikarzy z Zespołu Szkół w Teresinie oraz z Gim-
nazjum w Szymanowie miała możliwość – dzięki redakcji miesięcznika 
samorządowego „Prosto z Gminy” – wziąć udział w warsztatach dzien-
nikarskich w siedzibie telewizji Polsat. Pracownicy tej stacji, na czele ze 
znanym wszystkim widzom Polsatu News, dyrektorem pionu informacji 
i publicystyki telewizji Jarosławem Gugałą, zapoznali przyszłych redak-
torów z warsztatem pracy dziennikarza telewizyjnego. Młodzi adepci 
sztuki dziennikarskiej zwiedzili Polsat od tzw. „kuchni”. Mieli możliwość 
m.in. obserwacji realizacji programu „na żywo” czy montażu materiałów 
nagranych w terenie. Nabyte doświadczenie z pewnością zaowocuje w 
pracy szkolnego koła prasowego. Poza wizytą w Polsacie uczniowie obu 
zaprzyjaźnionych szkół odwiedzili przy okazji stadion warszawskiej Le-
gii, gdzie mieli możliwość poznać kulisy organizacji meczu piłkarskiego.

/red/ 

SEZON HALOWY 2012

HALOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. KAROLA HIBNERA , MI-
STRZOSTWA MAZOWSZA (04-05.02.2012r. Teresin) 

Juniorzy MIKST
II miejsce – Juszczuk Natalia, Wendk Dawid (LKS Mazowsze Teresin), III miejsce – Kla-

ta Aleksandra, Mierzejewski Janusz (LKS Mazowsze Teresin).
Juniorzy indywidualnie:
II miejsce – Dawid Wendk (LKS Mazowsze Teresin), III miejsce – Janusz Mierzejewski 

(LKS Mazowsze Teresin).
Juniorki Młodsze:
III miejsce – Jolanta Kierzkowska (LKS Mazowsze Teresin).
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW (17-18.03.2012r. Teresin)
Młodziczki indywidualnie:
Złoty medal – Agnieszka Grądzik (LKS Mazowsze Teresin), VIII miejsce – Paulina 

Ostrowska (LKS Mazowsze Teresin).
Młodzicy MIKST
Złoty medal – Agnieszka Grądzik, Szymon Mróz (LKS Mazowsze Teresin), VIII miejsce 

– Ostrowska Paulina, Marek Grzanowski (LKS Mazowsze Teresin).
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (01-04.03.2012r. Milówka)
Juniorki indywidualnie:
IV miejsce – Justyna Rosa (LKS Mazowsze Teresin).
Juniorzy MIKST
Srebrny medal – Justyna Rosa , Dawid Wendk (LKS Mazowsze Teresin).

SEZON LETNI 2012

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH 
(01.07.2012r. Dobrcz)

Juniorki indywidualnie: 
Srebrny medal – Justyna Rosa (LKS Mazowsze Teresin), VI miejsce – Aleksandra Klata 

(LKS Mazowsze Teresin), VIII miejsce – Natalia Juszczuk (LKS Mazowsze Teresin)
Drużynowo: 
LKS Mazowsze Teresin w składzie : Justyna Rosa, Gawiński Michał, Świątek Robert
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY (19-21.07.2012r. Kraków)
Najlepiej spisał się Beniamin Ostrowski, który poprawił swój rekord życiowy (1256 pkt.), 

w rundzie kwalifikacyjnej uplasował się na bardzo dobrym 5 miejscu na 64 startujących za-
wodników. W rywalizacji zespołowej zespół Mazowiecki kobiet, zajął miejsce tuż za podium 

przegrywając brąz zaledwie 1 punktem! W zespole Mazowieckim startowała teresinianka San-
dra Szczepańska.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW (29.07.2012r. Zamość)
W rywalizacji zespołowej juniorów zespół LKS Mazowsze Teresin w składzie: M.Ga-

wiński, R.Świątek, D.Wendk, J.Mierzejewski, zajął pechowe, ale bardzo dobre 4 miejsce na 10 
startujących drużyn. Kobiecy zespół naszego klubu uplasował się na 7 miejscu.

 MIĘDZYWOJEWÓDZIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW (Radom)
Młodzicy rocznik 97
Złoty medal – Filip Załuski, srebrny medal – Kacper Klata (obaj Mazowsze Teresin). 

Drużynowo zdobyli srebrny medal, zespół startował w składzie: Filip Załuski , Kacper Klata, 
Artur Smoliński

Młodziczki rocznik 98-99
Brązowy medal – Agnieszka Grądzik, V miejsce – Paulina Ostrowska, IX miejsce – Alek-

sandra Bagińska.
Drużynowo dziewczęta zdobyły srebrny medal. W punktacji klubowej LKS Mazowsze 

Teresin zajął III miejsce.
PUCHAR MAZOWSZE MŁODZIKÓW I DZIECI
Wyniki po 4 rundach :
Młodziczki rocznik 98-99
I miejsce – Agnieszka Grądzik, V miejsce – Paulina Ostrowska.
Młodzicy rocznik 97
I miejsce – Filip Załuski, II miejsce – Kacper Klata.
KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH (Kołobrzeg)
Drużyna w składzie : A.Barzyc, B.Ostrowski, D.Klata, F.Załuski zajęła IV miejsce. 

Ponadto LKS Mazowsze Teresin w sezonie 2012 ,był organizatorem wielu znaczących 
imprez sportowych w łucznictwie:

- Halowy Memoriał Karola Hibnera,
- Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Międzynarodowe Mistrzostwa Weteranów,
- Finał Pucharu Polski Juniorów.
Pragniemy zaznaczyć, iż imprezy te nie odbyły by się bez wsparcia ze strony Urzędu 

Gminy Teresin – Wójta Marka Olechowskiego, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym miejscu  
chcemy podziękować za wszelką pomoc przy organizacji wszystkich imprez.

/Łucznicy LKS Mazowsze Teresin/
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Dziennikarstwo i sport

Podsumowanie sezonu sportowego sekcji łuczniczej
LKS Mazowsze Teresin



Tradycyjnie w pierwszą niedzielę październi-
ka w Skrzelewie odbyły się Dni Kukurydzy Wo-
jewództw Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogól-
nopolskiej Prezentacji Odmian. To już czternasta 

edycja imprezy, która jest największą wystawą tego 
rodzaju na terenie obu województw i dorocznym 
spotkaniem przedstawicieli branży kukurydzia-

nej. Na tysiące osób, które mimo chłodnej pogo-
dy odwiedziły Skrzelew 7 października  czekały 
przeróżne atrakcje. Od rana trwał zbiór z poletek 
demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i 
kiszonkę. Była prezentacja poletek herbicydowych 
i nawozowych, firm branżowych z zakresu produk-
cji rolniczej i wystawa sprzętu rolniczego. Nie za-
brakło pokazów użytkowania maszyn rolniczych, 
kiermaszu drzewek owocowych i roślin ozdobnych, 
a także konkursów dla uczestników tegorocznych 
obchodów święta kukurydzy. Na kameralnej scenie 
prezentowano program kulturalno-rozrywkowy. 
Współorganizatorami XIV Dni Kukurydzy Woje-
wództw Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólno-
polskiej Prezentacji Odmian są: Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, Łódzki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka 

Izba Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin Radzików, Urząd Gminy w Teresinie, Za-
rząd Gminny NSZZ “Solidarność” Rolników Indy-
widualnych w Teresinie.

/red/ 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Paprotni 12 października świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Po uroczystym apelu, przed-
stawiliśmy humorystyczny program artystyczny  
pt. „Myśli naszych nauczycieli”. W ten sposób 
udało nam się rozbawić wszystkich zebranych. 
Podziękowaliśmy nauczycielom za wysiłek, trud 
i cierpliwość. Po zakończeniu akademii udaliśmy 
się do klas, gdzie przez trzy godziny lekcyjne wy-
brani uczniowie zastępowali na stanowiskach swo-
ich nauczycieli. Przekonaliśmy się,  że nie jest to 
lekka praca. Teraz  bardziej świadomie doceniamy 
starania naszych wychowawców. Nie chcemy, aby 
zaangażowanie i poświęcenie pedagogów było 
daremne. Nauczycielom dziękujemy za wysiłek, 
który wkładają w naszą edukację i wychowanie. 
Obiecujemy, że zdobyta nauka zaowocuje w przy-
szłości. Wierzymy, że dzięki naszym wychowaw-

com wyrośniemy na mądrych i szlachetnych ludzi.
/Klasa VI a/

W czwartek 11 października podczas gminnych obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej najserdeczniejsze życzenia składali nauczycielom osobi-
ście - wójt gminy Teresin Marek Olechowski oraz pełnomocnik wójta ds. 
oświaty w gminie Teresin Bogusław Bęzel. Obaj panowie wręczyli także 
nagrody dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę. Jednocześnie 
miło nam poinformować, iż Joanna Żurawska, nauczyciela informatyki w 
Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie otrzyma-
ła w tym roku Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia 
dydaktyczne. Serdecznie gratulujemy!

Dni Kukurydzy po raz czternasty

Trudna praca nauczyciela czyli Dzień Samorządności w Paprotni

Dzień Edukacji Narodowej




