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W rozmowach towarzyskich dominuje obecnie tematyka przedwyborcza. Osobiście, coraz częściej dane mi słyszeć, że 
powinniśmy postawić się jak jeden i zbojkotować październikowe wybory jak nigdy i zamiast oddać głos pozostać 

cierpliwie w domach... Nic bardziej mylnego kochani – odpowiadam. Oddać głos to społeczny obowiązek, demokratyczna 

decyzja na wagę złota, trzeba iść i skreślić co nam, a raczej - kogo nam -rozsądek, nie serce podpowie! Zatem Drodzy 
Czytelnicy, spotkajmy się 21 października przy urnach, dokonajmy odpowiedniej decyzji, byśmy później wstydzić i złościć 
nie musieli się wspólnie!

Marcin Odolczyk
Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Gminne inwestycje

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, 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. 

Mieszkańcy Ludwikowa mogą już pobierać wodę z nowo utworzonego 
wodociągu. Dobiegła bowiem końca oczekiwana przez nich budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami. Wykonano tu blisko dwukilometrowy 
rurociąg z rur ciśnieniowych PCV jak też wykonano przyłącza wodociągowe 
o łącznej długości blisko 400m. Wartość inwestycji to 88 786 zł. Wcześniej 
podobna inwestycja została ukończona w miejscowości Pawłowice. Rozbudowie 
uległa również sieć wodociągowa biegnąca wzdłuż nowo powstałych działek 
budowlanych od ulicy Spacerowej w Paprotni. 

* * *
Trwa rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szymanowie. Jest to pierwszy etap inwestycji, którego wykonawcą 
jest firma Macieja Liska z Pawłówka. Zakres prac obejmuje stan surowy zamknięty. To stadium inwestycji kosztować będzie gminę 
168 360 zł. Zakładany termin realizacji zamówienia upływa w drugiej połowie grudnia tego roku.

* * *

Po długich oczekiwaniach, kilku odwołanych przetargach rozpoczęła się wreszcie inwestycja termo-modernizacji budynku szkoły 
podstawowej w Szymanowie przy ulicy Szkolnej 35. Wykonania prac remontowych podjęła się sochaczewska firma INSTAL-TERM. 

Koszt zadania to 364 546 zł. Szczegółowy zakres prac obejmuje: dach – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty pokryciowe 

w tym izolację poziomą cieplną z twardego styropianu, wykonanie instalacji odgromowej, elewacja – docieplenie ścian styropianem 

o grubości 12 cm. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia realizacji zamówienia w terminie do końca listopada br. Mimo, że okres 
rozpoczęcia inwestycji nie koniecznie sprzyja pracy szkoły, to jednak warto wziąć pod uwagę, iż wreszcie jest firma, która podjęła się 
wykonania tego zadania. Dzięki temu najmłodsi uczniowie z Szymanowa z pewnością nie zmarzną podczas zimowej nauki. A to jest 
chyba w tym wszystkim najważniejsze...

* * *

Koniec stycznia przyszłego roku to termin z pewnością bardzo 
oczekiwany przez społeczność szkolną w Budkach Piaseckich. Na ten 
okres bowiem gmina planuje zakończenie budowy hali sportowej przy 
szkole podstawowej. Firma INSTALATOR z Kampinosu, która jest 
wykonawcą trwającego obecnie drugiego etapu inwestycji zobowiązała się 
do realizacji robót wykończeniowych wraz z instalacjami wewnętrznymi 
oraz wyposażenia hali w sprzęt sportowy. Przypomnijmy, że niezbędny dla 
rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży obiekt w Budkach Piaseckich 
będzie halą o wymiarach 14,75 x 24,30 wyposażoną między innymi 
w wysuwane trybuny teleskopowe oraz przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych. Zatem początek nowego roku kalendarzowego dla 
uczniów i nauczycieli z Budek Piaseckich zapowiada się nadzwyczaj miło, 
być może hala będzie spóźnionym, ale za to bardzo trafionym prezentem 
gwiazdkowym...

/red/
(mo)

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Ku nowej strategii rozwoju

Wymiana dowodów tylko do 31 grudnia 2007r. !

Od siedemnastu lat mieszkańcy każdej polskiej gminy mają 
możliwość decydowania o swojej przyszłości. To przede 
wszystkim od ich wyboru i przyjętego stanowiska zależy, czy 

miejscowości na terenie gminy staną się na tyle atrakcyjne, że 
mieszkańcy w nich zostaną, a turyści chętnie odwiedzą. Jednym 
z ważnych etapów budowy strategii rozwoju gminy jest 
uspołecznienie procesu budowy strategii. Stąd spotkanie jakie 
odbyło się 17 września w świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Teresinie. Gościem specjalnym spotkania był dr Marek 
Ziółkowski, przedstawiciel zespołu ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszwie, który podjął się opracowania 
dokumentu dla Gminy Teresin. W dyskusji udział brali m.in. 
przedstawiciele władzy gminnej i powiatowej, pracownicy 
Urzędu Gminy, mieszkańcy, sołtysi, przedsiębiorcy z terenu 
gminy Teresin.

„STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

GMINY TERESIN DO 2020 ROKU” będzie określała cele 
rozwoju i niezbędne zadania realizacyjne, których skuteczna 
realizacja przyczyniać się będzie do poprawy warunków życia 
mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. 
Zapisy tego dokumentu będą dostosowane do celów i priorytetów 
zawartych w polityce regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-
2013 oraz w dokumentach planistycznych opracowanych na 
szczeblu kraju i województwa mazowieckiego. „Jest to warunek 
wstępny ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze 
środków pomocowych z Unii” – mówi Marek Ziółkowski, 
zaznaczając – „Dokument określający niniejszą strategię winien 
powstać przy współudziale mieszkańców, co będzie stanowić 
gwarancję, iż będzie to dokument całej społeczności Gminy 
Teresin, a nie tylko jej władz”. 

Na skutek aktywnej dyskusji i wypełnionych ankiet 
stworzony został szkic analizy SWOT Gminy Teresin, 
określającej mocne i słabe strony naszej gminy oraz szanse 
i zagrożenia w jej rozwoju. Uczestnicy spotkania analizowali 
problemy życia mieszkańców gminy, wymieniali priorytetowe - 
ich zdaniem - zadania realizacyjne. Mówiono m.in. 
o: komunikacji, gospodarce ściekowej, kanalizacji sanitarnej, 
planie zagospodarowania przestrzennego, turystyce, warunkach 
upowszechniania kultury, jakości wody pitnej czy też o ochronie 
środowiska naturalnego. Na pytanie radnego z Szymanowa 
Huberta Koneckiego o to czy Plan Odnowy Wsi może być 
włączony do Strategii Rozwoju Gminy, Marek Ziółkowski 
odpowiedział twierdząco. Oznacza to, że istniejące i tworzone 
Plany mogą być z powodzeniem wykorzystane przy 
formułowaniu zadań realizacyjnych mających na celu wieloletni 
rozwój gminy.

/red/

Przypominamy, że wymiana dowodów osobistych trwa tylko do 31 grudnia 2007r i termin ten nie zostanie przedłużony. 
Wydłużenie do 31 marca 2008r.czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo 
polskie,  nie jest tożsame  z przesunięciem terminu wymiany dowodów. Wydłużenie ważności dowodów dotyczy wyłącznie osób, 
które złożą wnioski o wydanie dowodu do końca grudnia br., lecz z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie 
nowego dowodu osobistego, były by po 1 stycznia 2008r. pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających 
potwierdzenia obywatelstwa.

Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców naszej gminy, którzy jeszcze nie posiadają nowego dowodu osobistego, aby nie 
czekali na ostatnią chwilę z wymianą dowodu, lecz już teraz udali się do Urzędu Gminy i dokonali tu obowiązku wymiany. Pracownicy 
Urzędu Gminy wychodzą na przeciw potrzebom obywateli aby ułatwić im wymianę dowodu osobistego i w związku z powyższym 
wniosek o dowód będzie można złożyć w poniżej ustalonym harmonogramie.

Harmonogram pracy Referatu ds. Obywatelskich Urzędu Gminy w Teresinie
23.09.  niedziela  - Niepokalanów
- stanowisko informacyjne 9.00-15.00
- zdjęcia w zakładzie u fotografa 9.00-15.00
- przyjmowanie wniosków w Urzędzie   9.00-15.00
29.09. sobota - przyjmowanie wniosków w Urzędzie 8.00-14.00
13.10. sobota - przyjmowanie wniosków w Urzędzie 8.00-14.00
14.10. niedziela- Mikołajew
- stanowisko informacyjne  8.00-14.00
- zdjęcia na miejscu  8.00-14.00
 28.10. niedziela - Szymanów
- stanowisko informacyjne 9.00-13.00
- zdjęcia na miejscu  9.00-13.00
02.11. piątek - przyjmowanie wniosków w Urzędzie 8.00-14.00
17.11. sobota - przyjmowanie wniosków w Urzędzie 8.00-14.00
- zdjęcia w Urzędzie  8.00-14.00
Osobom chorym i leżącym fotograf może wykonać zdjęcie w domu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – tel.: 0-46 864 23 04, 

0-600 030 550.
Przygotowała

Inspektor Ewa Smagieł
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Pragniemy porozmawiać o zbliżających się wyborach 
parlamentarnych, o przyszłości zarówno kraju jak i naszych 
powiatów, gmin – tak rozpoczął spotkanie z licznie przybyłymi do 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia 0,5Mpa w gminie 
Teresin rozpoczęła się na dobre. Inwestor, Firma MDG Polska 
prowadzi prace w kilku miejscach jednocześnie. Firma od lat 

przygotowywała się 
d o  g a z y f i k a c j i  
c a ł e g o  r e g i o n u  
Błonie - Teresin - 
Sochaczew. Prace 
p r o w a d z o n e  s ą
w Elżbietowie, na
ul. O.M.Kolbego
w Paprotni, na ul. 
S z y m a n o w s k i e j
i wzdłuż Alei XX-
lecia w Teresinie. 

W Urzędzie Gminy w Teresinie od sierpnia 2007 r. do chwili przekazania materiałów do druku numeru gazety, w Urzędzie Gminy 
w Teresinie zostały zakończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.),  na realizację n/w zadań:

a)wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ulicy Strażackiej w miejscowości Teresin od km 0+000 do km 0+700 – I etap: najkorzystniejsza oferta 
została złożona przez „FEDRO” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08 – 445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 183.983,32 złotych 
brutto);

b)wzmocnienie istniejącej drogi żużlowej na działce nr 3906  w miejscowości Paprotnia od drogi krajowej nr 2 do miejscowości Pawłowice od km 
0+016 do km 2+143 – I etap: najkorzystniejsza oferta została złożona przez Andrzeja Machulskiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą „MACHPOL” Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa Andrzej Machulski, siedziba: Murawki 23, 13-206 Płośnica 
(cena wykonania zamówienia wynosi 568.014,87 złotych brutto);

c)budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ludwików: najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawstwo 
Robót Wodno – Sanitarnych „BANGO” spółka jawna, Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, siedziba: Brochocinek 11, 
09-410 Płock (cena wykonania zamówienia wynosi 88.786,95 złotych brutto);

d)termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szymanowie: została zawarta umowa z Krystianem Nowickim przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTAL - TERM z siedzibą przy ul. Żeromskiego 39/26, 96-500 Sochaczew (cena wykonania 
zamówienia wynosi 364.546,43 złotych brutto), postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki;

e)przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbietów od km 0+000 do km 1+622,20: postępowanie nie zostało zakończone; 
f)docieplenie ścian oraz przebudowa dachów w budynku Gimnazjum w Teresinie: postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia 

zostało unieważnione w dniu 24.08.2007 r. na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 przedmiotowej ustawy z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało wszczęte kolejne postępowanie na realizację 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Teresinie przy ulicy 
Zielonej 20 i na stronie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo można je uzyskać pod numerem telefonu: 861-38-15 (do 17) wew. 39.

Kier. Referatu Zamówień Publicznych
Anna Góralczyk 

sali konferencyjnej w CSO Teresin gośćmi Mirosław Orliński, 
wójt gminy Sochaczew. Oprócz niego, w spotkaniu udział wzięli 
inni reprezentanci frakcji Polskiego Stronnictwa Ludowego, na 
czele z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem 
Struzikiem, posłem do Sejmu RP Aleksandrem Soplińskim oraz 
dr Jerzym Krupą, jako gospodarzem wizyty i radnym sejmiku 
mazowieckicgo. Gościem zebrania był między innymi Starosta 
Sochaczewski Tadeusz Koryś. „Cieszę się z obecności licznie 
zebranej tu młodzieży” – mówił Adam Struzik, namawiając 
młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach. Spotkanie, jakie 
odbyło w środę 12 września miało charakter kampanii 
przedwyborczej, choć jak sam marszałek określił należy mówić 
o najbliższych wyborach, ale też nie zapominać o potrzebach 
gospodarczych gmin, w tym Gminy Teresin. Rozmawiano zatem 
nie tylko o prawidłowym kierunku polityki społecznej czy 
zagranicznej Polski, ale również o obecnie najbardziej 
dynamicznie rozwijającej się przestrzeni Mazowsza, jaką stanowi 
obszar między Warszawą a Łodzią.

/red/

Łącznie położono dotychczas 1600 metrów rur. Wybudowano też 
300-metrowy odcinek wzdłuż magazynów ProLogis. 
Przypomnijmy, że szlak gazociągu w naszej gminie będzie 
przebiegał wzdłuż ciągów komunikacyjnych na obszarze: Kaski – 
Teresin – Elżbietów – Dębówka – Budki Piaseckie – Kaźmierów 
do Sochaczewa, natomiast w Teresinie nastąpi rozdział nitki
w kierunku Teresina Gaju i Paprotni. Choć docelowym odbiorcą 
gazu mają być przede wszystkim sieci magazynów i dużych 
przedsiębiorstw, to jednak być może w późniejszym terminie 
będzie istniała możliwość budowy przyłączy dla indywidualnych 
odbiorców. Wkrótce inwestycja realizowana w dość znacznym 
tempie, zakończy się i poznamy resztę szczegółów na ten temat. 

/red/

Wizyta marszałka

Gaz bliżej nas

Informacje o wynikach postępowań przetargowych

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001  r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Głosowanie  odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 6.00 do 20.00 .

Wójt Gminy
 Marek Olechowski

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 17 września 2007 roku

Nr obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba 

Obwodowej KomisjiWyborczej

1

2

3

4

5

6

Gimnazjum w Teresinie
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Gimnazjum w Teresinie
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Granice, Teresin-Gaj, Topołowa, Gaj

Teresin

Paprotnia

Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna, 
Nowe Gnatowice, Nowe Paski, 
Pawłowice,Seroki-Parcela, Seroki-
Wieś, Stare Paski

Elżbietów, Maurycew, Mikołajew, 
Pawłówek, Skotniki, Skrzelew,
Strugi, Szymanów

Dębówka ,  Kawęczyn ,  Budki  
Piaseckie, Nowa Piasecznica, Stara 
Piasecznica, Witoldów

Szkoła Podstawowa
w Paprotni

Szkoła Podstawowa
w Paprotni

Gimnazjum w Szymanowie

Szkoła Podstawowa
w Budkach Piaseckich
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
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Dożynki w Parafii Szymanów

Naukę zacząć czas...

Dzień 15-sierpnia to bardzo ważna data w historii. To dzień 
Wojska Polskiego święta państwowego, a także Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny, święto kościelne. Kościół Parafialny 
w Szymanowie powstał w 1667 r. i jest pod wezwaniem 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jego fundatorem był 
Mikołaj Wiktoryn Grudziński, starosta golubski, guzowski 
i grzybowski. W latach 1893-1898 kościół gruntownie 
rozbudowano w stylu neobarokowym według projektu 
Konstantego Wojciechowskiego. 

15-sierpnia w naszej parafii, każdego roku odbywają się 
dożynki – święto plonów i dziękczynienie Panu za pomyślne 
zbiory. Stary to zwyczaj bardzo pielęgnowany przez naszych 
przodków - dziadów i ojców. Szkoda, że w dobie postępu 
cywilizacyjnego i technicznego, a także komputeryzacji zanika 
tradycja i kultura szczególnie w środowisku wiejskim, 
rozluźniają się więzi i stosunki międzysąsiedzkie, co obnaża 
słabość naszego środowiska.

Parafia nasza liczy kilkanaście sołectw i jak pamiętam 
z młodych lat prawie każda wioska plotła wieniec, aby 
manifestować swoją tożsamość i jedność, a także składała 
podziękowanie Panu za dobre zbiory. W roku ubiegłym 

przyniesiono do kościoła dwa wieńce ze Janówka i Skrzelewa. 
Wieniec ze Skrzelewa był na dożynkach powiatowych.

Z radością chcę podkreślić fakt, że wyróżniał się on na tle 
innych, dużą wartością artystyczną, użyciem miejscowych 
i naturalnych płodów ziemi.

W roku bieżącym również dwie wioski postarały się upleść 
wieńce z Janówka i Skrzelewa.  Wieniec ze Skrzelewa w tym 
roku był również na dożynkach powiatowych

Tadeusz Szymańczak rolnik z parafii Szymanów w swoim 
wystąpieniu stwierdził, że rolnicy parafii Szymanów przynoszą 
płody ziemi owoce, warzywa, zioła, miód a także chleb 
wypieczony z tegorocznych zbiorów. Wskazując na chleb 
powiedział aby żadnej rodzinie w naszej Ojczyźnie tego chleba 
nie zabrakło, po tych słowach poprosił ks. Kanonika Proboszcza 
Pawła Flaszczyńskiego w imieniu wszystkich rolników parafii 
Szymanów o odprawienie mszy dziękczynnej. Po uroczystym 
poświęceniu wieńcy i chleba przed kościołem przez 
ks. Proboszcza procesja wraz z wieńcami chlebem weszła do 
kościoła. Przed rozpoczęciem mszy św. Ks. Proboszcz powitał 
Prezesa Mazowieckiego Związku Pszczelarzy Jerzego 
Rosińskiego wraz z małżonką. Podczas homilii ks. Proboszcz 
podziękował rolnikom za ich wysiłek i zaangażowanie w pracy 
tak trudnego zawodu. Podkresilił, że dzięki trudnej pracy rolnika 
powstaje chleb, że ma to odniesienie również do chleba bożego.

Po zakończonej mszy świętej tradycją się stało, że 
organizatorzy przed kościołem dzielą się chlebem i miodem ze 
wszystkimi.

Chcę ze swojej strony gorąco i serdecznie podziękować za 
poświęcony czas, wysiłek i zaangażowanie w podtrzymywaniu 
kultury narodowej i tradycji. Słowa szczególnego 
podziękowania kieruje do sołtysa, Rady Sołeckiej, strażaków, 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych i do wszystkich 
mieszkańców Skrzelewa, za wytwarzanie solidarności 
międzyludzkiej, podtrzymywanie tradycji i przełamywanie 
barier miedzy sąsiedzkich. 

 

Innych zachęcam do naśladowania. 
Tadeusz Szymańczak

Dnia 3 września uczniowie szkół z terenu Gminy Teresin 
uczestniczyli w inauguracji nowego roku szkolnego 2007/2008. 
Uroczyste inauguracje poprzedzono we wszystkich szkołach 
udziałem we Mszach Świętych w kościele w Szymanowie i w kaplicy 
w Budkach Piaseckich. Największa jednak liczba dzieci i młodzieży 
wraz z pedagogami przybyła do Bazyliki w Niepokalanowie. Po 
wspólnej modlitwie o Boże błogosławieństwo w nowym roku 
szkolnym, uroczystości przeniosły się do placówek oświatowych.
W obchodach inaugurujących początek roku szkolnego
w Gimnazjum w Szymanowie, a zaraz potem w Gimnazjum
w Niepokalanowie udział wziął nowo mianowany zastępca wójta 
Marek Jaworski. Były to też jego pierwsze oficjalne wystąpienia od 
momentu objęcia stanowiska. 

Na terenie naszej gminy znajduje się jedno przedszkole (Teresin), 
cztery szkoły podstawowe (Teresin, Paprotnia, Szymanów, Budki 
Piaseckie), cztery gimnazja (Szymanów, Niepokalanów, Teresin)
i trzy szkoły ponadgimnazjalne (LO Szymanów, ZS Teresin, LO 
Niepokalanów). Warto zaznaczyć, że tegoroczny okres nauki będzie 
trwał od 3 września 2007 roku do 20 czerwca 2008 roku. Najbliższa kilkudniowa przerwa w nauce zaplanowana jest na okres Świąt 
Bożego Narodzenia tj. 24-31 grudnia. Termin ferii zimowych dla województwa mazowieckiego to 11 – 23 luty 2008 roku. 

/red/
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Wkrótce Dni Kukurydzy 

Eko-zabawa w Kampinosie

Organizatorzy IX Dni Kukurydzy województw 
Mazowieckiego i Łódzkiego zapraszają Państwa na imprezę, 
która  odbędzie się 7 października 2007 r., a rozpocznie się
o godz. 9.00  we wsi Skrzelew.

W tym roku  będziemy obchodzili dziewiątą edycję tej 
największej branżowej wystawy na terenie województwa 
mazowieckiego i łódzkiego. Organizacja Dni Kukurydzy ma 
swoją tradycję jak też ukształtowany wizerunek.  Szybko rosnąca 
liczba wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy
o celowości jej organizowania. Tym bardziej, że początki 
intensywnej uprawy kukurydzy na tym terenie sięgają lat 80 – 
tych ubiegłego stulecia.

W programie przewidziane jest między innymi: zbiór z 
poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno
i kiszonkę; zwiedzanie poletek herbicydowych i nawozowych; 
prezentacja firm branżowych z zakresu produkcji rolniczej; 
wystawa sprzętu rolniczego; pokaz użytkowania maszyn 
rolniczych; kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych. 

Dodatkową atrakcją 
będą konkursy z cie- 
kawymi nagrodami, 
w y s t ę p y  z e s p o ł ó w  
f o l k l o r y s t y c z n y c h
i młodzieżowych.

Dni Kukurydzy z za- 
łożenia odbywają się na 
terenie otwartym, co nie 
ogranicza wystawcom 
miejsca do swojej pre-
zentacji, a ponadto 
ułatwia nawiązanie 
kontaktów miedzy pro-
ducentem czy  dealerem
a klientem.

Mimo chłodnej pogody atmosfera tegorocznego Eko-
Pikniku była jak zwykle nadzwyczaj gorąca. I to nie tylko za 
sprawą  gwiazdy wieczoru jaką była Doda, ale ze względu na 
specyficzny klimat niemal tradycyjnej już imprezy. Imprezy 
wspólnie organizowanej przez Gminę Teresin, Gminę 
Kampinos, Starostwo Powiatu Warszawsko-Zachodniego,
a cieszącej się z roku na rok coraz większą popularnością.

Gwiazda wieczoru tym razem nie rzuciła na kolana 
publiczności jakimś kontrowersyjnym występem, do którego 
zdążyła przyzwyczaić swoich fanów. Artystka zaoferowała 
licznie zebranym tylko jeden bis. Mimo wszystko trzeba jednak 
przyznać, że utwory „Dżaga”, „Szansa”, „Dwie bajki”, czy 
„Katharsis” w wykonaniu Dody brzmiały dosyć przyjemnie,
a i popatrzeć na tę dziewczynę wcale oczom nie szkodziło... Eko-

Prezentowane są poletka demonstracyjne obok pól 
produkcyjnych oraz maszyny do zbioru i uprawy kukurydzy. Dla 
wielu zainteresowanych rolników jest to wyjątkowa okazja do 
porównania upraw różnych odmian, jakości pracy 
poszczegó lnych  maszyn ,  czy  różnych  p rocesów 
technologicznych. Będzie więc możliwość nie tylko do 
zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, ale też 
do wymiany informacji pomiędzy uczestnikami. 

Zdobyta wiedza zaowocuje z pewnością nowymi 
technologiami i praktycznym ich wykorzystaniem
w gospodarstwach rolnych.

Patronat nad tegoroczną edycją Dnia Kukurydzy objęli: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych, Wojewoda Województwa Mazowieckiego, 
Marszałek  Województwa Mazowieckiego, Marszałek  
Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Płockiego, Starosta 
Powiatu Sochaczewskiego, Starosta Powiatu Łowickiego, 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego  

Zawsze co roku w naszym święcie uczestniczy wielu 
wspaniałych gości między innymi Ambasador Ambasady 
Meksyku Fancisco Jose Cruz Gonzalez

W skład komitetu organizacyjnego wchodzi wiele 
znaczących instytucji pracujących na rzecz rolnictwa w naszym 
regionie. Na tę okoliczność wydana będzie również gazeta 
okolicznościowa, w której znajdą się informacje na temat firm 
wystawienniczych jak i kukurydzy, która jest w tym dniu 
najważniejsza. Posiadamy również stronę:

www.kukurydza.home.pl
Jeszcze raz serdecznie państwa zapraszamy na IX Dni 

Kukurydzy województwa Mazowieckiego!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Tadeusz Szymańczak

Piknikowych atrakcji na stadionie w Kampinosie było jednak
9 września dużo więcej, bowiem organizatorzy przygotowali dla 
publiczności wiele gier i konkursów, były skoki na bungee, 
ciekawe stoiska, Jarmark Produktów Regionalnych, nie zabrakło 
też pokazów sztucznych ogni. Pierwsi artyści swój występ 
rozpoczęli już o godzinie 14.00. Na estradzie pojawił się 
wówczas dziecięcy zespół „Ożarowiacy”. Ponadto wystąpili: 
zespół „Horyzonty”, Kapela Góralska, Sekcja Wokalna 
Teresińskiego Ośrodka Kultury, Zespół o Wdzięcznej Nazwie.
W międzyczasie miłośnicy zmagań sportowych mogli 
obserwować pełne dynamiki walki sumitów w ramach 
Międzynarodowego Turnieju Sumo. Kończący tegoroczny Eko-
Piknik egzotyczny zespół Jumbo Africa śpiewał już tylko dla 
najbardziej wytrwałych, obojętnych na ulewę, która wówczas 
przeszła nad Kampinosem. W sumie należy przyznać, że wzorem 
lat ubiegłych Eko-Piknik 
2007 po raz kolejny 
udowodnił  duże za-
potrzebowanie na tego 
typu przedsięwzięcia 
skierowane do miesz-
kańców gmin Teresina
i Kampinosu jak i okolic.

/red/
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Zmagania strażaków gminne...

Sprostowanie

W pierwszą sobotę września na stadionie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji rozegrane zostały zawody sportowo-
pożarnicze na szczeblu gminy Teresin. W emocjonującej 
imprezie udział wzięły cztery jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a także pięć drużyn młodzieżowych, w tym jedna 
drużyna dziewcząt.

Rywalizowano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7x50 z przeszkodami , ćwiczenia bojowe. Wśród seniorskich ekip 
najlepszą okazała się drużyna z Szymanowa, skład której 
tworzyli: Kozłowski Jerzy, Guzdek Mateusz, Kozłowski 
Sebastian, Ziomski Robert, Kozłowski Kamil, Pałuba 
Robert, Kiełbus Adam, Pałuba Marek, Kajetaniak Michał, 
Jarosław Kupski, Piotr Kupski.

W grupie młodzieżowej zwycięstwo odnieśli niezwykle 
wysportowani strażacy z Paprotni - Mariusz Tkaczyk, Rafał 
Zapora, Rafał Polańczyk, Kamil Kowalczyk, Piotr 
Modzelewski, Michał Kaczmarczyk, Andrzej Tkaczyk 
(mechanik), Paweł Pamięta, Mariusz Krupiński.

Ciekawie zaprezentowała się również żeńska Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza ze Skrzelewia. Dziewczęta mogły 
pochwalić się dobrym czasem w sztafecie – 93,90s. 

Warto dodać, że w rolę sędziego głównego zawodów wcielił 
się st. kpt. Tomasz Stasiak. Oprócz licznie przybyłej widowni 
rywalizację z zainteresowaniem obserwowali także: obecny na 
imprezie zastępca wójta gminy Teresin Marek Jaworski oraz 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie 
Dariusz Wypierowski. Startujące drużyny otrzymały puchary
i dyplomy.

Ostateczne rezultaty zawodów gminnych przedstawiają się 
następująco:

Drużyny seniorskie: I.   OSP Szymanów, II.  OSP Budki 
Piaseckie, III. OSP Niepokalanów, IV. OSP Teresin

Drużyny młodzieżowe: I.   MDP Paprotnia, II.  MDP 
Skrzelew, III. MDP Budki Piaseckie, IV. MDP Teresin

* * *

...i powiatowe

 Trzy jednostki z Gminy Teresin – zwycięzcy rywalizacji 
gminnej – wystartowały podczas Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych 
powiatu sochaczewskiego, jakie odbyły się w dniu 8 września br. 
na obiekcie sochaczewskiego MOSiR „ORKAN”. Najlepiej 
wypadła rewelacyjnie spisująca się nie tylko tego dnia 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt OSP Skrzelew. 
Nasz zespół uplasował się na drugim stopniu podium. W jego 
składzie wystąpiły: Tondera Justyna, Cuper Marlena, 
Kluczek Paulina, Misiak Hania, Rutkowska Karolina, Osiak 
Jadwiga, Krzemińska Ewelina oraz Wójcik Jerzy jako 
mechanik motopompy. 

Druga z drużyn naszego terenu zajęła ostatecznie czwartą 
pozycję. Dzielni strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
Chłopców OSP Paprotnia walczyli jak mogli do samego końca.

Najlepsi w gminie Teresin, niestety znaleźli się tuż za podium 
w rywalizacji powiatowej. Trochę pechowo, ale tym razem 
konkurencja była jeszcze silniejsza. Ekipę z Paprotni 
reprezentowali tu: Tkaczyk Mariusz, Kowalczyk Kamil, 
Zapora Rafał, Adamczyk Rafał, Kaczmarczyka Michał, 
Modzelewski Piotrek, Pamięta Paweł, Liberacki Maciek, 
Krupski Mariusz, Pawłowski Przemysław.

Drużyna seniorów OSP Szymanów robiła natomiast co tylko 
mogła, by stanąć na podium, lecz ostatecznie jej zawodnicy zajęli 
piąte miejsce. W szeregach naszej ekipy znaleźli się: Pałuba 
Marek, Pałuba Robert, Kozłowski Jerzy, Kozłowski 
Sebastian, Kozłowski Kamil, Kupski Piotr, Kupski Jarosław, 
Ziomski Robert, Kajetaniak Michał. 

Podobnie jak w zawodach na szczeblu gminnym tu również 
rywalizacja oparta była o dwie konkurencje: sztafeta pożarnicza 
7x50 z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Organizatorami 
powiatowych zmagań były - Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Sochaczewie. Wszystkim naszym 
strażakom serdecznie gratulujemy!

/red/

W poprzednim numerze „Prosto z Gminy” w artykule „Plac zabaw za rok?” wkradły się dwa błędy, które dzisiaj prostujemy. 
Otóż plac zabaw, o którym mowa znajduje się nie na terenie Paprotni, bowiem obszar ten należy do sołectwa Teresin-Gaj i mieści 
się przy ulicy Spacerowej, nie zaś jak słusznie zauważył jeden z Czytelników przy ulicy Topolowej. Za pomyłkę serdecznie 
przepraszamy naszych Czytelników dziękując jednocześnie za dokładną lekturę miesięcznika.

/redakcja/
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Najpiękniejsze gospodarskie święto

Plon niesiemy, plon

Piechotą by się szło...

Fragment przemówienia Starosty do rolników powiatu 
sochaczewskiego podczas tegorocznych dożynek w Iłowie.

Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego szacunku dla rolników 
powiatu sochaczewskiego za codzienną ciężką pracę, która 
przynosi nam wszystkim plony ziemi. Uroczyście obchodzone
w tym dniu na sochaczewskiej ziemi święto plonów to jeden
z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, od 
wieków zakorzeniony w tradycji i duchowości naszego narodu. 
Jest to przede wszystkim święto rolników, ale łączy również nas 
wszystkich wokół najbardziej podstawowych wartości.

Serdeczne podziękowania w imieniu swoim jak i wszystkich 
rolników powiatu sochaczewskiego składam na ręce Pana Adama 
Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana 
Wiktora Szmulewicza - Prezesa Zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych za objęcie patronatem naszego święta plonów.

Tradycyjne dożynki są hołdem i wyrazem szacunku dla tych, 
którzy pracując żywią społeczeństwo. To najpiękniejsze święto 

gospodarskie rolników będące ukoronowaniem całorocznego 
trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych 
prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż. Ta 
prastara uroczystość głęboko zakorzeniona jest w polskiej 
kulturze i w kulturze polskiej wsi. Święto plonów to kontynuacja 
i ślad dawnych obrzędów mających zapewnić urodzaj
w przyszłym roku. Zmieniała się polska wieś, przez lata, przez 
wieki, lecz to, co w tym święcie było najważniejsze pozostało
i nadal tworzy istotę dożynek: dziękczynienie za plony, radość
z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i szacunek dla 
chleba.

Wszystkim Państwu życzę dobrego czasu, miłego 
wypoczynku w gronie rodzinnym i najbliższych oraz 
wyśmienitej zabawy.

Niech Wam Bóg darzy!

Tadeusz Koryś
Starosta Sochaczewski

Dożynki to tradycja, której nie zmieniły ustroje. Kontynuowali ją nawet 
komuniści. Ale dożynki to przede wszystkim tradycja lokalnych środowisk. 
Organizowane są zatem Dożynki Powiatowe. W 2007 roku gospodarzem naszego 
powiatu był Iłów.

Tym razem, 9 września pogoda nie przypominała końca lata .Przenikliwy chłód, 
deszcz i wiatr przywitał uczestników dożynek. Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta dziękczynna w kościele parafialnym w Iłowie. 

Następnie poświęcone wieńce przeniesiono korowodem na plac przed iłowskim 
gimnazjum. Były przemówienia, gratulacje, nagrody dla najlepszych rolników.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie iłowskich placówek 
oświatowych.

Gmina Teresin doskonale zaprezentowała się na Dożynkach Powiatowych. 
Nasz gminny wieniec dożynkowy był jednym z najładniejszych, co docenił Starosta 
Sochaczewski Tadeusz Koryś. Nasza Gmina ma też powody do zadowolenia z racji 
wyników, osiągniętych w rolnictwie. 

Starostami Gminy Teresin na Dożynkach Powiatowych byli: Halina Dutkiewicz i Sylwester Gmurek, sołtys wsi Pawłowice. 
Skład  delegacji tworzyli ponadto sołtysi: Helena Chaber (Nowe Paski), Małgorzata Sobolewska (Maszna), Jan Mitrowski 
(Paprotnia) oraz zastępca wójta Marek Jaworski.

Iłów przyjął gości chłodem ,deszczem i wiatrem…Żegnał słońcem. „To tak jak przy zbiorach” – mówili uczestnicy tegorocznych 
dożynek.   

/red/

Od kilku lat tradycją w Gimnazjum i Liceum Ojców Franciszkanów
w Niepokalanowie są wrześniowe rajdy piesze. Tegoroczny rajd odbył się
w czwartek, 13 września. Tym razem uczniowie zawitali do Miedniewic. 
Pomysłodawcą i kierownikiem rajdu był Zbigniew Biederka, nauczyciel języka 
polskiego i wiedzy o kulturze. W rajdzie udział wzięli wszyscy uczniowie obydwu 
szkół wraz z kilkoma opiekunami. Po przybyciu do Miedniewickiego Sanktuarium 
uczniowie wzięli udział w Eucharystii, a także zwiedzili Kościół. Następnie przyszedł 
czas na odpoczynek w celu regeneracji sił. O ciepły posiłek zatroszczyły się Siostry 
Klaryski. Trzeba jasno zaznaczyć, że tegoroczna impreza udała się wyśmienicie. 

Michał Siek
uczeń klasy III LO

Naszej Koleżance, Agnieszce Parzydeł, pracownikowi w Urzędzie Gminy w Teresinie i jej nowopoślubionemu Arturowi Rosie
 życzy Redakcja „Prosto z Gminy” oraz pracownicy UG w Teresinie

Wielu miodowych dni,
Wspólnych radości bez trosk,

Spełnienia wymarzonych chwil,
Oby sprzyjał Wam los!
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W dniach 13 i 14 sierpnia 2007 roku delegacja naszej gminy 
uczestniczyła w obchodach 66.  rocznicy śmierci
św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. 

Główne uroczystości poprzedziło robocze spotkanie w celu 
omówienia powstania stowarzyszenia „Związek Gmin 
Związanych z Życiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego”. 

Uczestnicy spotkania zwiedzili wystawę „Klisze Pamięci”
w Harmężach, autorstwa Mariana Kołodzieja – byłego więźnia
nr 432, a następnie wzięli udział w wieczornej Mszy Świętej.

Drugi dzień rozpoczął się od nabożeństwa Transitus, 
upamiętniającego śmierć św. Maksymiliana. Po nabożeństwie 
wyruszyła V franciszkańska pielgrzymka piesza z Harmęż do 

Zapraszamy serdecznie na trzymiesięczny cykl zajęć 
muzyczno-plastyczno-teatralnych!

Celem zajęć jest rozwój artystyczny małych uczestników, 
pomoc w odnalezieniu się w grupie rówieśniczej, rozwój 

byłego obozu KL Auschwitz, w której uczestniczyły m.in. 
delegacje z Teresina, Zduńskiej Woli, Pabianic i Oświęcimia. 
Modlitwa i złożenie kwiatów pod ścianą straceń i w celi śmierci 
św. Maksymiliana to szczególne chwile zadumy. O godzinie 
10.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana przy 
Bloku 11 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Kazimierza 
Górnego, ordynariusza rzeszowskiego. Uczestniczył również 
J.E. Ks. Bp Janusz Zimniak, biskup pomocniczy Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. 

W obchodach tej ważnej rocznicy uczestniczyli: wójt Marek 
Olechowski i przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Zbigniew Biederka.                   (bz)

twórczego myślenia i działania oraz miłe i twórcze spędzenie 
czasu. 

Termin:
Zajęcia będą obywały się od października do grudnia w piątki, 

w godzinach 15:30-16:15.
Spotkanie informacyjne dla rodziców: piątek, 28 września 

godz. 16:00
Zajęcia poprowadzą instruktorzy TOK:
Joanna Kwiatkowska, Beata Stephan, Natalia Fijewska-

Zdanowska.
Koszt udziału w całym cyklu: 15 zł za osobę.
MIEJSCE: Teresiński Ośrodek kultury, al. XX-lecia 32,

96-515 Teresin,  Tel. 0468613881

ZAPRASZAMY!

66. rocznica śmierci św. Maksymiliana Kolbego

W związku ze zbliżającymi się październikowymi obchodami Jubileuszu podajemy 
program uroczystości jakie będą odbywały się na terenie Niepokalanowa:

Piątek 19 październik 2007 
Godz. 18.00 - Msza św. w Bazylice pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kard. Józefa 

Glempa, Prymasa Polski 
Sobota 20 październik 2007 
18.00 - Msza św. pod przewodnictwem ks. Kard. Claudio Hummes - prefekta 

Kongregacji ds. Duchowieństwa, 
19.15 - Uroczysty Koncert - W Hołdzie św. Maksymilianowi - Chór Akademicki 

Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod dyrekcją
prof. Kazimierza Szymonika 

Uroczysta Liturgia, Niedziela 21 październik 2007 
Godz. 11.30 - Uroczysta Msza św. Dziękczynna z okazji jubileuszu 25-lecia 

kanonizacji św. Maksymiliana M. Kolbego z udziałem przedstawicieli Episkopatu 
Polski i Niemiec oraz Prezydentów Polski i Niemiec. - Liturgii przewodniczy i Słowo 
Boże głosi J. Ex. Ks. Abp Józef Michalik - Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, współprzewodniczy bp Konrad Zdsara - osobisty delegat Przewodniczącego 
Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Kahrla Lehmana, Gorlitz.

Honorowy Patronat Uroczystości Jubileuszowych objął Jego Ekscelencja
ks. abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

/red/

Uroczystości Jubileuszu 

25-lecia Kanonizacji Św. Maksymiliana M. Kolbego

ZABAWY TWÓRCZE 

DLA NAJMŁODSZYCH 4-6 lat

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Nauka gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie, saksofonie, perkusji –p. Paweł Dałkiewicz
 - zapisy wtorek 25 września g. 16-19
Nauka gry na gitarze – p. Bartłomiej Figut 
-zapisy poniedziałek 24 września g. 16
Teatr DYNAMITKI dzieci 7-14 lat – p. Natalia Fijewska-Zdanowska
- zapisy czwartek 20 września g. 15
Teatr Grupa Ściśle Męska – młodzież 15-19 lat – p. Natalia Fijewska-Zdanowska 
- zapisy czwartek 20 września g. 17
Grupa tańca nowoczesnego FLESZ – p. Monika Osiecka – dzieci 7-11 lat – zapisy środa 19 września g. 15, młodzież 12-17 lat g. 17
De-PEP – Dziecięca Pracownia Plastyczna – dzieci 9-12 lat 
Nauka Rysunku i Malarstwa dla kandydatów do szkół i uczelni plastycznych
Koło PO GODZINACH dla dorosłych – wszystkie zajęcia prowadzi 
p.. Przemko Stachowski 
- zapisy każdy poniedziałek, wtorek w g. 13-19
EKSPERYMENTY Koło plastyczne– dzieci 7-11 lat – p. Beata Stephan
- zapisy każda środa i czwartek w g. 15-18
ZAJĘCIA WOKALNE – I-III kl. SP – zapisy poniedziałek 
24 września g. 16, kl. IV-VI SP – zapisy poniedziałek 24 września 
g. 17, Gimnazjum – zapisy wtorek 25 września g. 17
Emisja głosu indywidualna dla młodzieży powyżej lat 17
 – zapisy poniedziałek 24 września g. 18 – wszystkie zajęcia prowadzi p. Joanna Kwiatkowska

Nowa pracownia komputerowa w SP Teresin

Teresiński Ośrodek Kultury 
zaprasza chętne dzieci i młodzież do sekcji artystycznych 

w roku kulturalnym 2007/2008

W dniu 4 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli zajęcia 
w nowej pracowni komputerowej. Otrzymaliśmy ją w ramach 
projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Pracownie komputerowe dla szkół 2006/2007”.

Nowa pracownia umożliwi pełniejszą realizację zadań szkoły 
wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów 
oraz przygotowanie uczniów do życia w globalnym 
społeczeństwie informacji. 

Nasza szkoła wybrała komputery zgodne ze standardem IBM 
PC, oprogramowanie serwera sieciowego Novell SBS 6.0 
i system operacyjny Microsoft Windows XP Professional PL na 
uczniowskich stacjach roboczych i komputerze przenośnym. 
Szkoda tylko, że dostaliśmy zaledwie dziesięć stacji roboczych 
na tak dużą szkołę, w której na zajęcia wchodzi nawet 26 osób. 

Obecnie część uczniów pracuje na starszych komputerach poza 
siecią.

Warunkiem wyposażenia szkoły w komputery było 
przeszkolenie nauczycieli i odpowiednie przygotowanie szkoły 
od strony technicznej finansowane przez organ prowadzący. 

Uczniowie klas IV-VI realizują w nowej pracowni lekcje 
informatyki i techniki. Uczestniczą w zajęciach koła 
informatycznego, dzięki czemu będą mogli 

Do 2007 mieliśmy 2 finalistów konkursu „Minilogia” 
(uczestniczyć w konkursach informatycznych i zajęciach on-line 
organizowanych przez OEIiZK w Warszawie.Robert Świątek
i Arkadiusz Wielądek). Na zajęcia wchodzą również nauczyciele 
nauczania początkowego ze swoimi uczniami. Wszyscy chętnie 
korzystają z multimedialnego zestawu przenośnego z laptopem
i rzutnikiem.

W tym roku szkolnym mamy otrzymać także Internetowe 
Centrum Informacji Multimedialnej do biblioteki. Podczas 
wakacji przygotowane zostały już pomieszczenia do jego 
przyjęcia. 

Ułatwi ono indywidualne zdobywanie i przetwarzanie 
informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji 
multimedialnej przez uczniów i nauczycieli. Ponadto wyrówna 
szanse edukacyjne młodzieży niezależnie od miejsca 
zamieszkania i statusu majątkowego. 

Joanna Żurawska
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Gabinet kosmetyczny „URODA”

Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

tel. 0 663-54-54-70

oferuje:
wzabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
woczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
wprofesjonalny wizaż i stylizacja
wmanicure i pedicure
wprzekłuwanie uszu
whenna - regulacja brwi
wnowość! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszczek

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00

sobota: 9.00 - 14.00

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin 
”IMPULS” kieruje serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, iż I Teresiński Integracyjny Bieg Po 
Zdrowie mógł się odbyć, a mianowicie:

 - niezawodnym sponsorom, a byli nimi: Apteka Calendula, 
Bank Spółdzielczy w Teresinie, Dom Q, Sweet, Greiner 
Packaging, Stacja Kontroli Pojazdów „Bondar”, Renault 
Maliszewscy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
MARS Polska, Portal Internetowy e-Sochaczew, Auto-Moto 
Centrum Edward Gęgniewicz, Katarzyna Włodarska, Douglas
P. Johnson, www.pomockomputerowa.pl serwis komputerowy,

- dziękujemy placówkom kultury i sportu – Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Teresinie – Dyrektorowi 
Krzysztofowi Walencikowi za pomoc przy organizacji, 
Teresińskiemu Ośrodkowi Kultury  –  Mariuszowi 
Cieśniewskiemu, Joannie Kwiatkowskiej za pomoc w 
organizacji i prowadzeniu imprezy, sekcji wokalnej TOK (Anna 
Radomska, Sylwia Brzywczy, Anna Radkowska, Agata 
Brzywczy), zespołowi muzycznemu (Leszek Lewicki, Kamil 
Sobczak, Paweł Dałkiewicz), Douglasowi P. Johnson za oprawę 
muzyczną,

- szczególne podziękowania kierujemy do Komendy 

Powiatowej Policji w Sochaczewie, Naczelnika Posterunku 
Policji w Teresinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie
i w Skrzelewie oraz w Budkach Piaseckich, które czuwały nad 
bezpieczeństwem uczestników imprezy oraz Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej w Teresinie,

- dziękujemy bardzo Miesięcznikowi Samorządowemu 
„Prosto z Gminy” oraz lokalnym mediom za objęcie imprezy 
patronatem: Radiu Niepokalanów i portalowi internetowemu
e-Sochaczew,

- gorące podziękowania dla wszystkich ludzi chętnych do 
pracy którzy aktywnie uczestniczą i realizują się we wszystkich 
formach podejmowanych inicjatyw o charakterze społecznym. 
Kochani daliście się poznać jako osoby, na które zawsze można 
liczyć, które wdrażają w życie niezwykle wartościowe ideały – 
bezinteresownego pomagania innym ludziom,

 - serdeczne podziękowania i wyrazy uznania kierujemy do 
wszystkich uczestników I Teresińskiego Integracyjnego Biegu 
Po Zdrowie i Biegu Krasnali - za wspaniałą sportową rywalizację 
oraz kibicom za miłą atmosferę.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy 
Teresin "IMPULS”

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Podziękowanie



OKULISTA
Sochaczew Al. 600-lecia 45

rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)

tel.:046 863 38 74

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny

między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.

dr Barbara Popiołek
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XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach 
Letnich-Zachodniopomorskie 2007 już za nami. W dniach od 19 
do 22 lipca 2007 roku, najlepsi łucznicy z Polski rywalizowali na 
torach "Mewy" w Kołobrzegu. Na starcie stanęło 50 łuczniczek
i 50 łuczników wyłonionych w turniejach kwalifikacyjnych 
(trzech Pucharach Polski: Radom, Strzelin, Warszawa).

Zawodnicy zmagali się przez trzy dni z nadmorską bryzą, 
słońcem i deszczem.

Były to zarazem Mistrzostwa Polski Kadetów, udział w nich 
wzięło czterech zawodników z Klubu "Mazowsze" Teresin. 
Podopieczni Katarzyny Klaty i Ryszarda Kowalskiego spisali się 
na medal i powrócili z zawodów "z tarczą". Najlepszą 
zawodniczką, która może zaliczyć start do bardzo udanych jest 
Justyna Rosa, uczennica Gimnazjum Publicznego w Teresinie.
W strzelaniach eliminacyjnych zajęła 7 lokatę poprawiając swój 
rekord życiowy o 64 punkty. Oznacza to, że już niebawem 
powinniśmy zobaczyć ją w kadrze narodowej juniorek 
młodszych.

Wyniki eliminacji: Justyna Rosa 7 miejsce, Ola Klata 29 
miejsce, Michał Gawiński 32 miejsce, Przemysław Piórkowski 
42 miejsce.

* * *
W turniejach drużynowych rywalizowały ze sobą 

województwa. I tak, w turnieju kadetek województwo 
mazowieckie z teresinianką Justyną Rosą, po zaciętym 
pojedynku finałowym zdobyło złoty medal mistrzostw. Po 
drodze w ćwierćfinale mazowszanki wyeliminowały: 

województwo łódzkie 195:184, w półfinale drużynę z Prudnika 
209:184, by w finale pokonać województwo śląskie 203:196.

Wśród kadetów województwo mazowieckie reprezentowało 
dwóch teresińskich strzelców- Michał Gawiński i Przemysław 
Piórkowski, którzy z kolegami z warszawskiego "Marymontu" 
wystrzelali srebro. W ćwierćfinale pokonali woj. śląskie 203:196, 
w półfinale woj. świetokrzyskie206:197, by w finale uznać 
wyższość woj. opolskiego 206:215.

K.Klata

Strzeleckie sukcesy Mazowsza

Z wizytą na Legii

Brązowy medalista

W piątkowy wieczór, 14 września grupa miłośników piłki 
nożnej z Gimnazjum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie 
gościła na stadionie warszawskiej Legii. Celem wyjazdu był 
mecz Orange Ekstraklasy pomiędzy stołecznym zespołem
a odwiecznym rywalem z Łodzi, Widzewem. Klasyk piłkarskiej
I ligi zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:1, zaś nasi młodzi 
uradowani wygraną swoich idoli kibice, jeszcze długo 
wymieniali w szkole wrażenia z wizyty na meczu. Wszyscy 
zapowiedzieli, że gotowi są na następne wyjazdy by dopingować 
futbolistów. Piłkarską eskapadę zorganizowała redakcja „Prosto 
z Gminy”.

/red/

sukcesem Ryszarda Kowalskiego, który odniósł tak ważne 
zwycięstwo nad znakomitym Dariuszem Wyściślikiem
z Bytomia 108:104. Zwycięstwo, które czyni sportowca
z Teresina trzecim łucznikiem w kraju. Serdecznie gratulujemy!

/red/

Piękny sukces zanotował nestor łucznictwa z teresińskiego 
LKS Mazowsze na rozegranych w Zamościu Mistrzostwach 
Polski seniorów i seniorek. Ryszard Kowalski, bo o nim tu mowa 
potwierdził swoją wysoką klasę sportową zdobywając na 
zawodach brązowy medal w konkurencji łuków bloczkowych. 
„Ogromnie cieszę się z sukcesu. To bardzo cenny medal w mojej 
karierze sportowej, pokonałem wielu znakomitych dużo 
młodszych od siebie zawodników” – przyznał wzruszony 
medalista. Eliminacje do finałowego turnieju nie zapowiadały 
jednak takiego wyniku. W stawce kilkudziesięciu strzelców zajął 
dziewiąte miejsce z wynikiem 1311 pkt. Swoje wyjątkowe 
umiejętności nasz łucznik pokazał jednak już w ćwierćfinale, 
gdzie zdecydowanie pokonał reprezentanta Polski Jerzego 
Więzika  z Łucznika Żywiec 111:106. Kompletnie nie dał szans 
rywalowi podczas pojedynku półfinałowego. Wygrana nad 
kolejnym reprezentantem narodowym Dariuszem Gawrysiem 
(Marymont Warszawa) 112:94 otworzyła drzwi do strefy 
medalowej. Walka o trzecie miejsce na podium zakończyła się 
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Bieganie to prosty sport. Nie potrzebujesz kilogramów sprzętu i grubego portfela.

Twoje całe wyposażenie to porządne buty. Twoja sala treningowa to cały świat

Sobota 15 września upłynęła w Teresinie w sportowym stylu. 
Odbyła się tu bowiem impreza biegowa zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin 
”IMPULS” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji  w Teresinie oraz redakcją miesięcznika 
samorządowego „Prosto z Gminy”. 

Pomysł zorganizowania biegu wyszedł od niepełno-
sprawnego biegacza z Teresina, który realizując swoje marzenie 
chciał w ten sposób zrobić coś dla mieszkańców Gminy Teresin
w podziękowaniu za pomoc jaką kiedyś od nich otrzymał. 
Komitet organizacyjny tworzyły trzy bardzo energiczne osoby. 
Wiele godzin planowania, setki spotkań i tysiące telefonów - dla 
tej trójki nie było rzeczy niemożliwych. Przy pomocy grona ludzi 
chętnych do pracy udało się. I TERESIŃSKI INTEGRACYJNY 
BIEG PO ZDROWIE wystartował punktualnie o godz.12.30. 
Trasa biegu wiodła ulicami Teresina: Druckiego Lubeckiego, 
Lipową, Torową, Warszawską, Długą, Rynkową, Południową, 
Łąkową, Teresińską, (leśnym duktem w stronę pałacu), 
Druckiego Lubeckiego z metą pod Halą GOSiRu. Wystartowało 
56 uczestników – bieg ukończyło 55. Oto zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach:

- w kategorii kobiet: I - Kinga Pałuba, II - Maria Rosa, III - 
Justyna Barciak, IV – Sylwia Czajka, V – Marta Walczak, VI – 
Ewelina Walędziak

- w kategorii mężczyzn: I - Hubert Wysocki, II – Andrzej 
Andryszczyk, III – Paweł Albinowski, IV – Patryk Skoczylas, V – 
Bogusław Cierech, VI – Rafał Paliński

-  w kategorii dzieci ze szkół podstawowych chłopców: I – 
Artur Link, II – Michał Malec, III – Dominik Lubelski

- w kategorii młodzieży w wieku gimnazjalnym chłopców:
I – Rafał Paliński, II – Szymon Grzelak, III – Patryk Kazimierski

- w kategorii młodzieży w wieku gimnazjalnym dziewcząt:
I– Kinga Pałuba, II – Sylwia Czajka, III Ewelina Walędziak 

- w kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej dziewcząt: I – 
Marta Walczak

- w kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej chłopców:

I – Hubert Wysocki, II – Paweł Albinowski, III – Patryk 
Skoczylas

- w kategorii najmłodszy zawodnik: Artur Link (1999r)
- w kategorii najstarszego biegacz: Zbigniew Borowski 

(1948r)
- w kategorii najliczniej reprezentowanej rodziny: rodzina 

Banachów
- w kategorii niepełnosprawny biegacz: Andrzej Andryszczyk
Specjalny puchar ufundowany przez Starostę Powiatu 

Tadeusza Korysia decyzją organizatorów został umieszczony
w gablocie hali GOSiR-u w Teresinie.

Ale nie tylko dorośli mieli okazję zakosztować ducha 
sportowej rywalizacji, zanim bowiem wystartował bieg główny 
odbył się Bieg Krasnali czyli bieg dla dzieci do lat 5. Wzięło
w nim udział 20 maluchów w wieku od 1,5 do 5 lat. Zwycięzcami 
byli I – Maksymilian Zyzek, II – Dominik Boniecki, III – Witek 
Kowszun (4 lata), IV – Patryk Walencik  (4 lata),  V – Inga 
Andryszczyk (3 lata), VI – Staś Maliszewski (4 lata). Każdy 
krasnal otrzymał dyplom i medal oraz paczkę z maskotkami
i słodyczami. Szczególnym momentem było wręczenie 
specjalnej nagrody – pucharu i medalu Monice Ziółkowskiej – 
niepełnosprawnej dziewczynce, która była honorowym 
uczestnikiem biegu głównego. Rozpromienione uśmiechem 
buzie to najlepszy dowód, że zabawa była przednia. 

Dla publiczności został zorganizowany konkurs plastyczny 
na najbardziej oryginalny wizerunek Wójta, oraz prezentowane 
były wystawy (o historii Gminy oraz o słynnych sportowcach
z naszego terenu). Wszyscy zgromadzeni częstowani byli 
słodyczami i wodą mineralną ufundowaną przez sponsorów. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością licznie zaproszeni goście 
m.in. Starosta Powiatu Tadeusz Koryś, Wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski oraz słynni sportowcy. Szczególne 
podziękowania należą się TOK-owi za wspaniałą oprawę 
muzyczną i prowadzenie. 

Mamy nadzieję, że impreza ta na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez w naszej Gminie. 
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