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Miejscem tegorocznych obchodów Dnia Niepodległości  
w Gminie Teresin stał się Szymanów. Uroczystości rozpoczę-
ły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez 
Ks. Pawła Flaszyńskiego.

Gminnym obchodom towarzyszyły poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół z terenu gminy. Wśród 
licznie zebranych byli obecni m.in. – wicewójt Marek Jawor-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard, radni 
Gminy oraz Dyrektorzy Szkół i delegacje Koła Kombatantów.  
Podczas kazania Ks. Flaszyński przypomniał wiele istotnych 
wydarzeń i postaci w historii narodu polskiego, które miały naj-
większy wpływ na kształtowanie się naszej Ojczyzny. Podkreślił 
wielkie znaczenie osobowości Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Niewiele dziś mamy znaczących postaci, które zachowały 
status bohatera narodowego, a jednocześnie wciąż budzą tyle 
kontrowersji i emocji, co Piłsudski. To dzięki niemu, Polska po  

123 latach powróciła na mapę Europy. 
Nabożeństwo w szymanowskim Kościele niezwykle wzbo-

gacił  występ Orkiestry Parafialnej z Niepokalanowa. Tuż po 
zakończeniu Mszy Świętej, odbył się piękny koncert pieśni 
patriotycznych „Gaude, Mater Polonia” w wykonaniu uta-
lentowanych artystów z Teresińskiego Ośrodka Kultury. Łzy 
wzruszenia nie były obce wśród zebranych, wsłuchujących się  
w „Pieśń Legionów”, „Marsz I Brygady” czy „Wojenko, wojen-
ko”. Druga część gminnych obchodów 90 rocznicy Odzyskania 
Niepodległego Państwa Polskiego odbyła się przy Gimnazjum  
w Szymanowie. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Marszał-
ka Piłsudskiego, Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard 
odczytał okolicznościowy referat, ukazujący trudną drogę Pol-
ski do Niepodległości. Wspólne odśpiewanie „Roty” zakończy-
ło tegoroczne, bardzo udane uroczystości.

/red/

Gminne obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości
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XXIV Sesja Rady Gminy

Gminne  inwestycje

Podczas wtorko-
wej (18.X) sesji nad-
zwyczajnej radni 
podjęli zaledwie dwie 
uchwały. Jednak dzię-
ki nim, jest szansa 
przebudowy dwóch 
dróg na terenie naszej 
gminy. Zadania zosta-
ną wsparte przez rzą-

dowy program MSWiA.
Władze Gminy Teresin wyraziły zgodę na zabezpieczenie 

środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na realiza-
cję projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Se-
roki-Parcela”. Dokładnie chodzi tu o ulicę Pawłowicką. Kwota 

jaka ma zostać zabezpieczona to 185 tys. zł. Część tej kwoty 
może być zrefundowana z funduszy rządowych. Druga z uchwał 
dotyczyła wyrażenia zgody na realizację inwestycji w partner-
stwie z Powiatem Sochaczewskim, pod nazwą: „Przebudowa 
drogi powiatowej Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miej-
scowości Seroki. Na ten cel radni zabezpieczyli w budżecie na 
rok 2009 środki w wysokości 300 tys. zł. Obie uchwały ściśle 
związane są  „Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008 – 2011”. Przypomnijmy, iż opracowany przez 
MSWiA program ma za zadanie wesprzeć przebudowę, budowę 
lub remonty kluczowych odcinków dróg gminnych i powiato-
wych przede wszystkim po to, by poprawić bezpieczeństwo na 
drogach i zwiększyć płynność ruchu.  W skali kraju na realizację 
programu w 2009r. rząd przeznaczył 1 mld zł.

/red/

1. Ośrodek Zdrowia w Szymanowie –  I etap obejmuje rozbudowę i przebu-
dowę obiektu, wykonanie ścian I kondygnacji z bloczku komórkowego, wyko-
nanie stropu, konstrukcji dachu i pokrycie blachą trapezową. Wykonawca firma 
PROBUD z Sochaczewa. Wartość umowy 154 tys.898 złotych.

2. Oświetlenie boisk sportowych na stadionie GOSiR w Teresinie – w ramach 
umowy wykonawca firma BUDWEX z Truskawia zainstalowała 10 słupów  
z 12 naświetlaczami. Wartość zadania 142 tys.97 złotych. Oświetlenie pozwoli 
na treningi i rozgrywki sportowe w porze wieczorowej.

3. Zaplecze sportowe na stadionie GOSiR – firma TOM z Włostowa wyko-
nała roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe oraz izolacje. Wyprowadzo-
ne zostały piony kanalizacyjne i podłączeniowe wody, zalane zostały posadzki. 
Koszt – 272 tys.753 złote. Jest to I etap budowy nowego obiektu sportowego 
składającego się z sali treningowej dla łuczników oraz szatni, natrysków i czę-
ści socjalnej. Kosztorys całego obiektu opiewa na kwotę ponad 3,5mln złotych. 
Występujemy do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie  
w wysokości 85% zadania.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Teresinie – umowa na prace wykończeniowe  
I piętra przewiduje wykonanie sufitów podwieszanych, instalacji wodno – kana-
lizacyjnej wewnątrz i wykonanie posadzek oraz malowanie ścian. Prace wyko-
nuje firma INSTALATOR z Kampinosu za kwotę 165 tys. złotych.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Szymanowie – w ramach umowy firma  
INSTALATOR wykona izolację cieplną i przeciwwilgociową dachu z wełny mi-
neralnej, okładzinę z płyt gipsowo- kartonowych, posadzkę betonową w garażu 
oraz instalację wewnętrzną wodną i kanalizacyjną oraz szambo. Wartość zadania 
– 103 tys.823 złotych.

6. W wyniku podpisanego porozumienia z gminą Baranów kontynuujemy 
II etap budowy drogi granicznej łączącej gminę Teresin i Baranów ( od dro-
gi powiatowej nr 3832 w kierunku Ludwikowa).  W ramach umowy na dłu-
gości 620 metrów zostanie położona podbudowa z kruszywa łamanego  oraz 
nakładka asfaltowa. Zadanie wykona firma RYDMAR z Juliopola za kwotę  
160 tys.583 złotych.

/red/

Oświetlenie boiska w Teresinie

OSP Szymanów

Ośrodek Zdrowia w Szymanowie

Droga Teresin - Baranów

Fundamenty zaplecza sportowego
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Grunt na medal w Teresinie

Informacje o wynikach postępowań przetargowych
W Urzędzie Gminy w Teresinie od sierpnia 2008 r. do chwili 

przekazania materiałów do druku numeru gazety, zostały za-
kończone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655  
z późn. zm.),  na realizację n/w zadań:

1. przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Elżbietów, Gmina 
Teresin – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej: najko-
rzystniejsza oferta została złożona przez „DROGBUD” Pod-
karpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. 1 Maja 42, 38 – 100 Strzyżów. (cena wykonania zamówienia 
wynosi 166.650,96 złotych brutto),
2. przebudowa drogi gminnej – ulica Kaska w miejscowości Te-
resin, ulica Graniczna w miejscowości Kaski – wykonanie pod-
budowy, nakładki i poboczy: najkorzystniejsza oferta została 
złożona przez Ryszarda Chłystka przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”RYDMAR” 
Ryszard Chłystek z siedzibą Juliopol 96, 96 – 512 Młodzieszyn. 
(cena wykonania zamówienia wynosi 269.366,24 złotych brut-
to),
3. budowa oświetlenia boisk sportowych przy Alei XX – le-
cia w Teresinie: najkorzystniejsza oferta została złożona przez 
Mieczysława Wasilewskiego przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność pod nazwą „BUDWEX” Mieczysław Wasilewski  
z siedzibą przy ul. 3 Maja 89, 05 - 080 Izabelin (cena wykona-
nia zamówienia wynosi 142.097,58 złotych brutto)
4. budowa budynku zaplecza sportowego przy Alei XX - le-
cia w Teresinie – I Etap: najkorzystniejsza oferta została zło-
żona przez Tomasza Gromskiego przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność pn. „TOM” Tomasz Gromski z siedzibą Włostów 
157, 27 – 545 Włostów (cena wykonania zamówienia wynosi 

272.753,45 złotych brutto)
5. rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka zdrowia  
w Szymanowie - I etap: najkorzystniejsza oferta została złożo-
na przez Sławomira Zbińkowskiego wspólnika prowadzącego 
działalność pn. „PROBUD” s.c. z siedzibą Władysławów 11A, 
96 – 500 Sochaczew (cena wykonania zamówienia wynosi 
154.898,57 złotych brutto)
6. remont i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Szymanowie, obręb Pawłówek – II etap: naj-
korzystniejsza oferta została złożona przez Henryka Peranka 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność pn. „INSTALATOR” 
Instalacje Sanitarne, C.O. i Gazowe Henryk Peranek, z siedzibą 
przy ul. Partyzantów 19, 05 – 085 Kampinos (cena wykonania 
zamówienia wynosi 103.823,59 złotych brutto)
7. przebudowa drogi gminnej – ulica Kaska w miejscowości Te-
resin, ulica Graniczna w miejscowości Kaski – wykonanie pod-
budowy, nakładki i poboczy (II etap): najkorzystniejsza oferta 
została złożona przez Ryszarda Chłystka przedsiębiorcę pro-
wadzącego działalność pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
”RYDMAR” Ryszard Chłystek z siedzibą Juliopol 96, 96 – 512 
Młodzieszyn (cena wykonania zamówienia wynosi 160.583,72 
złotych brutto).
8. wykonanie przepustu okularowego z rur na rzece Teresince, 
w ciagu ulicy Klonowej w Paprotni, Gmina Teresin: postępowa-
nie nie zostało zakończone.
Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach 

są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gmi-
ny 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.

/red/

24 października 
2008 roku zakoń-
czona została III 
Edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu 
„Grunt na Medal” 

2008, organizowanego przez Marszałków 
Województw oraz Polską Agencję Infor-
macji i Inwestycji Zagranicznych (PA-
IiIZ) pod patronatem Ministra Gospo-
darki. Jedna z działek w Gminie Teresin 
znalazła się w finałowej „Złotej 16-stce”.

Do Konkursu przystąpiło 220 gmin  
z całej Polski, które nadesłały w sumie 332 
oferty. Do II drugiego etapu zakwalifiko-
wanych zostało 91 terenów, spośród któ-
rych wyłonionych zostało 16 finalistów, po 
jednym z każdego województwa. Dla fina-
listów Konkursu zwycięstwo oznacza pro-
mocję terenu i większą szansę na przycią-
gnięcie inwestycji zagranicznych do gminy. 
W ścisłym finale znalazła się działka uloko-
wana w Gminie Teresin. Jest to teren o po-
wierzchni 26,11 ha, w obrębie geodezyjnym 
Teresin-Gaj. 

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkur-

su podzielona została na dwa etapy. Pierw-
szy trwał do 31 lipca 2008 roku i polegał 
na selekcji kandydatów na podstawie na-
desłanych materiałów tj. opisu działek, za-
łączonych zdjęć i map. Do drugiego etapu, 
z województwa mazowieckiego zakwalifi-
kowało się siedem terenów inwestycyjnych 
Wśród nich były aż trzy z gminy Teresin. 
Tereny te ulokowane są w obrębie: Teresi-
nie Gaj, Teresin – Seroki Parcela oraz Tere-
sin – Topołowa. Etap zakończył się 17 paź-
dziernika. Podczas jego trwania odbywała 
się wizytacja terenów wyselekcjonowanych 
w pierwszej rundzie i wyłonienie spośród 
nich 16 zwycięzców.

Przypomnijmy, że celem konkursu jest 
wybór najlepszych terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych w poszczególnych wo-
jewództwach oraz promowanie ich wśród 
inwestorów krajowych i zagranicznych. 
Udział w konkursie promującym tereny 
kompleksowo przygotowane pod inwesty-
cje produkcyjne jest bezpłatny. Konkurs jest 
organizowany pod patronatem Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Wal-
demara Pawlaka. Medialny patronat nad 

imprezą sprawuje „Puls Biznesu”. Laure-
aci Konkursu, a takim jest grunt w Teresi-
nie-Gaju otrzymają niepowtarzalną szansę 
promocji swojej gminy, jako najlepszego 
miejsca lokalizacji dla inwestycji produk-
cyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki 
będą rekomendowane w pierwszej kolej-
ności inwestorom zagranicznym. Ponadto 
uhonorowani mają możliwość używania 
logo „Grunt na medal” we wszystkich ma-
teriałach promocyjnych. „To wyróżnienie 
daje szansę na zainteresowanie terenami 
gminnymi nowych inwestorów” – przyznał 
odbierając specjalny certyfikat wójt Marek 
Olechowski.

/red/
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W dniu 5 paździer-
nika 2008r. podczas 
„Dni Kukurydzy”  
w Skrzelewie, odbyło 
się uroczyste ogłosze-
nie wyników gminne-

go konkursu „Najpiękniejsza zagroda 
wiejska”. Organizatorem konkursu był 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Warszawie Oddział Bielice oraz 
Urząd Gminy  w Teresinie.

Celem konkursu było skłonienie 
mieszkańców wsi do podejmowania prac 
porządkowych na swoim terenie. Stworze-
nie zachęty do dbania o poprawę estetyki, 
by uczynić wieś zadbaną, uporządkowaną, 
otoczona zielenią, w której praca staje się 
łatwiejsza a życie i odpoczynek przyjemne 
i zdrowe.

Nagrody ufundowali: Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w War-
szawie oraz Wójt Gminy Teresin. Do eli-
minacji przystąpiło 15 gospodarstw. Pod-
czas lustracji zwrócono uwagę na ogólne 
wrażenie estetyczne gospodarstw i posesji, 
ład i porządek, dobór materiałów roślin-
nych w celu uzyskania efektów na okres 
całego roku, funkcjonalność ogrodu i har-
monię otoczenia. Właściciele zgłoszonych 
zagród wykazali się dużym zaangażowa-
niem i pomysłowością  w ich urządzaniu. 
Komisja konkursowa miała okazję po-
dziwiać ciekawe rozwiązania projektowe  
o różnym charakterze. Postanowiono przy-
znać nagrody w dwóch kategoriach.

W kategorii ”Zagroda wiejska” pierw-
sze miejsce zajęła Katarzyna Lesińska  
z Nowych Pask, drugie miejsce Ewa 

Piskorz z Budek Piaseckich, trzecie - 
Agnieszka Ratowska z Dębówki oraz  
Teresa Wróblewska z Budek Piaseckich.

W kategorii „Ogródek Działkowy” 
pierwsze miejsce przyznano Państwu  
Barbarze i Zdzisławowi Paradowskim  
z Elżbietowa. Drugie miejsce przyzna-
no Teresie Bonieckiej, zamieszkałej  
w Serokach-Parceli, Iwonie Głowala za-
mieszkałej w Serokach-Parceli oraz Bogu-
mile Zapora z Topołowej. Miejsce trzecie 
przypadło Katarzynie Węgreckiej z Dę-
bówki oraz Grzegorzowi Zięba, również 
z Dębówki. Gratulujemy zwycięzcom 
konkursu i zapraszamy do kolejnej edycji.

Kazimiera Wołkowska
MODR  Bielice

W dniu 11 listopada 2008 w obecności 
kilkudziesięciu mieszkańców Granic, od-
była się uroczystość poświęcenia nowego 
Krzyża. Stanął on u zbiegu ulic Południo-
wej i Łąkowej, na terenie należącym do 
parafii Niepokalanów. Krzyż w tym miej-
scu jest wynikiem inwencji kapitana Hen-
ryka Kucharskiego. Honorowy Obywatel 

Teresina jak sam przyznał, był bardzo 
szczęśliwy, że doczekał tego momentu. 
Poświęcenia Krzyża dokonał Proboszcz 
niepokalanowskiej parafii o. Zygmunt 
Błocisz. 

/red/

Ponad 15 ton elektro-odpadów pozby-
li się mieszkańcy gminy Teresin podczas 
zorganizowanej zbiórki tego typu śmieci. 
W sobotę 8 listopada odbiorca odpadów 
komunalnych w gminie Teresin firma 

Remondis i Gminny Zakład Gospodar-
ki Komunalnej przeprowadziły wspólnie 
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego. Kontenery ustawione 
były w Paprotni,  Teresinie oraz w Szy-
manowie. Chętni mogli bezpłatnie oddać 
zużyte i niepotrzebne urządzenia z go-
spodarstw domowych. Stare telewizory, 
odtwarzacze video, monitory i komputery, 
odkurzacze, a nawet stare zabytkowe radia 
kolejno zapełniały kilkutonowe pojem-
niki. Wyeksploatowany sprzęt trafi teraz 
do utylizacji. „Taka akcja to bardzo dobry 
pomysł, wreszcie pozbyłam się zepsutej 

lodówki” - powiedziała jedna z uczestni-
czek zbiórki, której przechodnie pomogli 
wrzucić sprzęt do konteneru. Byli też tacy, 
którzy czekali na „dobrą okazję” – „Proszę 
pana, właśnie udało mi się zdobyć mały 
działający telewizorek. W sam raz na dzia-
łeczkę” – chwalił się starszy pan jednocze-
śnie wzdychając – „Szkoda, że u nas nie 
ma wyprzedaży garażowej. Mogłaby ona 
poprzedzić taką zbiórkę odpadów”. Może 
więc to dobry pomysł...

/red/

Kolejne spotkanie warsztatowe w spra-
wie prac nad Strategia dla LGD „Ziemia 

Chełmońskiego” odbyło się 13 listopada 
w Teresinie. Pałac KRUS gościł przedsta-
wicieli sześciu gmin zrzeszonych w inicja-
tywie LEADER; Żabiej Woli, Grodziska 
Mazowieckiego, Radziejowic, Baranowa, 
Mszczonowa oraz Teresina. Efektem in-
tensywnych prac nad dokumentem jest 
wersja robocza Strategii, która w ciągu 
najbliższego miesiąca zostanie złożo-
na do Urzędu Marszałkowskiego w celu 

wstępnej weryfikacji. Przypominamy, że 
właściwie opracowana Strategia dla LGD 
„Ziemia Chełmońskiego” jest warunkiem 
ubiegania o środki unijne na działalność 
Stowarzyszenia. Otrzymane dofinansowa-
nie umożliwi rozpoczęcie realizacji opera-
cji i działań zawartych w Strategii. O efek-
tach prac będziemy Państwa informować 
na bieżąco.

UG

Poświęcenie Krzyża

Kontenery pełne urządzeń

Prace nad Strategią LGD „Ziemia Chełmońskiego” trwają…

Najpiękniejsza zagroda wiejska
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Gaz już w styczniu?

Bezpłatne konsultacje

Czerwień i Biel na naszych domach

W środę 22 października w Socha-

czewie miała miejsce konferencja praso-
wa spółki SIME. Przedstawiciele firmy 
doprowadzającej gaz do Sochaczewa od-
powiadali na pytania zainteresowanych 
gazociągiem, którego nitka przechodzi 
również przez tereny gminy Teresin.

Jak wynika z naszych informacji, firma 
w związku z zakończeniem I etapu inwe-
stycji, planuje puścić gaz już w pierwszym 
dniu przyszłego roku. Co z tego wyniknie 
okaże się 1 stycznia 2009. Klienci, którzy 
zdecydują się na odbiór gazu od SIME 
mają płacić stawkę konkurencyjną od tej, 
którą stosuje obecnie Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo. Ma to stanowić 
zachętę dla odbiorców, od których zależeć 
będzie ilość zakontraktowanego gazu. Jak 
dotąd najwięcej indywidualnych klientów 
– stu osiemdziesięciu – zgłosiło się wła-
śnie w Teresinie. Nic dziwnego zatem,  
iż przedstawiciele firmy poważnie rozpa-
trują uruchomienie u nas Biura Obsługi 
Klientów. Jego pracownicy przyjmowali-
by od zainteresowanych wnioski i udziela-
li szczegółowych informacji na temat ko-
rzystania z gazociągu. Czy tak się stanie, 
przekonamy się już wkrótce.

/red/

Dzień 11 listopada to dla wszystkich 
Polaków dzień niezwykle ważny. Dlatego 
też, na domach mieszkańców naszej gmi-
ny powiewały biało-czerwone barwy. Nie 
wszędzie. Choć, na zdecydowanej więk-
szości budynków zabrakło flagi, to jed-
nak było już lepiej niż w roku ubiegłym. 
Spacerując ulicami i jadąc gminnymi dro-
gami można było ujrzeć manifestujących  

Niepodległość naszej Ojczyzny. Nie 
wstydźmy się naszego patriotyzmu. Wy-
wieszajmy flagi nie tylko 11 listopada. 
Narodowe święta powinny być biało-czer-
wone...

/red/

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” w powiecie sochaczewskim działa Punkt Konsultacyj-
ny dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Z pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej 
mogą korzystać:

- dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice,
- uczniowie, rodzice i nauczyciele w celu konsultowania 

trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych.
Pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej  

w Gminie Teresin udzielać będą pracownicy Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie w dniu 3 grudnia 2008 
roku (środa) w godz. 14.00 – 18.00. Dostępni wówczas będą 
– psycholog i pedagog specjalny. Punkt mieści się w Szkole 
Podstawowej w Szymanowie. Udzielana pomoc jest nieod-
płatna. Osoby zainteresowane mogą umówić się wcześniej te-
lefonicznie – nr tel. (046) 862-52-19.

/red/

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

SEKRETARIAT
(046) 864-25-31 – Bożena Kowalczyk, 

Maria Wójcicka (Koordynator ds. profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych)

(046) 864-25-32 – fax
(046) 864-25-56 – Jacek Tomaszewski (IT)
REFERAT FINANSÓW
(046) 864-25-37 – Danuta Koźlicka, Izabela Kozera
(046) 864-25-38 – Joanna Tomaszewska
(046) 864-25-43 – Stanisława Szczypińska
(046) 864-25-50 – Anna Krukowska, Patrycja Wołczyńska
(046) 864-25-63 – Agnieszka Rosa
(046) 864-25-47 – Anna Jarzębowska
(046) 864-25-58 – Elżbieta Rutkowska
(046) 864-25-42 – Anna Gawrzydek (Kasa)
BIURO RADY GMINY
(046) 864-25-36 – Dorota Dorodzińska

PEŁNOMOCNIK d.s. OŚWIATY
(046) 861-07-58 – Bogusław Bęzel – środa 8.00-10.00
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ i PRZESTRZENNEJ
(046) 864-25-62 – Sylwia Andrusiewicz
(046) 864-25-57 – Marzena Rucińska, Katarzyna Siekielska
(046) 864-25-51 – Joanna Kucharek-Matos, Ewa Rogala
(046) 864-25-40 – Gabriela Morga 
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(046) 864-25-39 – Anna Góralczyk, Michał Sowiński
REFERAT INWESTYCJI
(046) 864-25-55 – Elżbieta Magdziak, Józef Górzyński
(046) 864-25-61 – Jan Fijołek
ZESPÓŁ ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY POZABUDŻETOWYCH
(046) 864-25-67 – Julita Labus-Kowalska, Justyna Poniatowska
URZĄD STANU CYWILNEGO
(046) 864-25-54 – Jolanta Kononowicz
REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
(046) 864-25-46 – Joanna Milczarek (ewidencja działalności

gospodarczej)
(046) 864-25-35 – Ewa Więsek (dowody osobiste)
(046) 864-25-45 – Agnieszka Adamczyk (ewidencja ludności)
(046) 864-25-41 – Andrzej Janiak ( BHP, Obrona Cywilna, Zarzą

dzanie Kryzysowe) 

W ubiegłym roku położono nitkę  
gazociągu. Niebawem popłynie tędy gaz.
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Radiowy Jubileusz 70-lecia

XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009

Giełdowa lekcja na żywo

Od 6 październi-
ka w ramówce Ra-
dia Niepokalanów 
wprowadzone zo-
stały istotne zmiany. 
Pojawiły się nowe 
programy z szerszą 
ofertą tematyczną.  

8 grudnia minie 70 lat od założenia Radia Niepokalanów przez 
św. Maksymiliana. Ze względu na kontynuowane prace budow-
lane oraz te, związane z programem i rozwojem technicznym, 

Radio nie może 
pozwolić sobie  
w tym czasie na 
pełne świętowanie 
jubileuszu. Dlatego 
też, główne obcho-
dy odłożono na wio-
snę. Natomiast, na  

8 grudnia zaplanowane zostało spotkanie w gronie Pracowni-
ków, którzy przy ołtarzu Chrystusa podziękują Bogu i ludziom 

dobrej woli za dzieło zapoczątkowane 70 lat temu. Jubileuszowa 
Msza św. będzie transmitowana na antenie Radia Niepokalanów 
(na częstotliwości 98,6 FM w Łodzi i 102,7 FM na Mazowszu) 
tego dnia o godz. 16.00. 

Wszystko zaczęło się w Niepokalanowie, dlatego też  
13 grudnia Radio zorganizuje spotkanie Pracowników z Przy-
jaciółmi i Słuchaczami właśnie w tym szczególnym miejscu. 
Więcej szczegółów dotyczących Jubileuszu najdziecie Państwo 
w internecie na stronie: www.radioniepokalanow.pl.

Program spotkania – 13 grudnia 2008 r.:
11.00 – Msza św. w kaplicy św. Maksymiliana;
12.00 – zwiedzanie domu radiowego;
13.00 – spotkanie z Pracownikami Radia w sali św. Bona-

wentury, omówienie nowych propozycji programowych i dzia-
łań nad rozwijaniem idei św. Maksymiliana dotyczącej przy-
szłości Radia;

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji Przyja-
ciół i Słuchaczy Radia Niepokalanów.

Liczymy na Państwa obecność.   
Nie może Was zabraknąć...

Zespół Radia Niepokalanów

Choć tradycyjny festiwal filmo-
wy w Niepokalanowie odbędzie się  
w maju przyszłego roku, to jednak już dziś  
organizatorzy zapraszają do udziału  
w konkursie. Przyjmowanie prac festiwa-
lowych zakończy się już z ostatnim dniem 
grudnia 2008 roku!

Międzynarodowy Katolicki Festiwal 
Filmów i Multimediów „Niepokalanów” 
jest imprezą coroczną, odbywającą się  
w Polsce w drugiej połowie maja każdego 
roku w terminie ogłoszonym przez Komi-
tet Organizacyjny. Festiwal Niepokala-
nów 2009 odbędzie się w dniach 15, 16  
i 17 maja 2009 r. Celem niezwykłej impre-
zy jest coroczne podsumowanie polskiego 
i światowego dorobku w dziedzinie filmu 
i multimediów, inspirowanego wartościa-
mi ewangelicznymi, jak też wspieranie 

twórczości filmowej, radiowej i multime-
dialnej pozostającej w zgodzie z katolicką 
nauką społeczną. Organizatorem Festiwa-
lu są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  
i Klasztor Ojców Franciszkanów w Nie-
pokalanowie. W tym roku konkurs odbę-
dzie się już po raz dwudziesty czwarty. 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do 
udziału poprzez nadsyłanie filmów, pro-
gramów telewizyjnych, radiowych. Osta-
teczny termin upływa 31 grudnia br. For-
mularz Zgłoszeń, który należy przesłać 
drogą elektroniczną znajduje się na stro-
nach internetowych www.festiwalniepo-
kalanow.pl oraz www.warszawa.mazow-
sze.pl/niepokalanow. Prace (5 płyt DVD 
lub CD) należy przesyłać na adres Biura 
Festiwalu „Niepokalanów  2009” ul. Bar-

ska 2, 02-315 Warszawa. Czas trwania 
filmu amatorskiego nie może przekraczać 
40 min.

Więcej informacji na temat tegorocz-
nego Festiwalu jak i regulamin konkursu 
można znaleźć na wyżej podanych stro-
nach internetowych lub pod nr tel.: /022/ 
823-44-89 lub kom.602-126-206. Osobi-
sty patronat nad Festiwalem pełni Prymas 
Polski – ks. Józef Kardynał Glemp.

/red/

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy 
objawia się szczególnie na giełdach kapi-
tałowych.  Aby przekonać się na własne 
oczy, jaki wpływ ma załamanie gospo-
darki na rynek kapitałowy, grupa uczniów  
z Zespołu Szkół w Teresinie wybrała 

się na Giełdę Papierów Wartościowych  
w Warszawie. Wycieczka miała cha-
rakter praktycznej lekcji ekonomicznej 
w terenie. Zwiedzając budynek Giełdy 
na bieżąco podpatrywali co dzieje się w 
Sali Notowań (czyli na tzw. giełdowym 
parkiecie), śledzili na tablicy notowań 
zmiany kursów akcji czy indeksów gieł-
dowych. Spacerując po galerii zapoznali 
się ze zbiorami dwóch wystaw obrazują-
cych dzieje giełdy warszawskiej od 1817 
r. Korzystając z rozwiązań najnowszej 
technologii tzw. infomatów, rozwiązy-
wali specjalne testy sprawdzające wiedzę 

o rynku kapitałowym, a także wysyłali 
e-mailem pamiątkowe zdjęcie z poby-
tu na Giełdzie. Podczas wycieczki mieli 
również możliwość obejrzenia filmu edu-
kacyjnego, który nie tylko wyjaśnił, ale  
i bardzo wzbogacił wiedzę uczniów na 
temat funkcjonowania rynku kapitałowe-
go w Polsce. Ma to szczególne znaczenie  
z uwagi na fakt, że za dwa lata większość 
z obecnych tam uczniów przystąpi do eg-
zaminu zawodowego o specjalności tech-
nik agrobiznesu. Wiedza nabyta podczas 
wycieczki z pewnością się przyda...

/red/
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Spacerowali z Syrenką

Policyjny konkurs plastyczny

W sobotę, 25. października do Tere-
sina zawitał 145 Spacer z Syrenką. Tu-
ryści z Warszawy na czele z redaktorem 
„Życia Warszawy” Włodzimierzem 
Likszą pomysłodawcą cyklicznych wy-
cieczek turystyczno-krajoznawczych 
odwiedzili urokliwe zakątki Teresina. 

Na zaproszenie Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Po-
wiatowego w Sochaczewie turyści z War-
szawy przyjechali poznać bliżej historię 
i wybrane zabytki Teresina i Niepokala-
nowa. 

145 Spacer z Syrenką po Teresinie 
trwał cztery godziny a rozpoczął się od 
zwiedzenie Ośrodka Rehabiliracyjno-
Szkoleniowego KRUS mieszczącego się 
w Pałacu ks. Druckiego-Lubeckiego. Tu, 
gości przywitał dyrektor Ośrodka Maciej 
Stawicki, zastępca wójta Teresina Marek 
Jaworski oraz pracownicy Wydziału Pro-
mocji Starostwa Tadeusz Jaworski i Anna 

Syperek. Gospodarz obiektu oprowadził 
gości po pałacu i przylegającym do niego 
kompleksu parkowego, opowiadając hi-
storię tego wspaniałego miejsca. 

Redaktor Liksza przyjechał ze swoją 
kroniką, którą zabiera na każdą wyprawę. 
Zanotowane są tu wszystkie eskapady. 
Planowane jest jej wydanie, stanowiące 
poniekąd kronikę turystyczną całego Ma-
zowsza. Marek Jaworski na upamiętnie-
nie pobytu w Teresinie wręczył turystom 
z Warszawy upominki związane gminą.    

Po poczęstunku zwiedzający udali się 
do Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej 
Braci Zakonnych z Niepokalnowa, gdzie 
przywitał ich i oprowadził Prezes OSP 
brat Janusz  Kulak. Wcześniej grupa od-
wiedziła Muzeum Papieskie. Niestety, ze 
względu na ograniczony czas nie udało 
się odwiedzić Muzeum O. Maksymiliana 
Kolbe i Bazyliki Niepokalanowskiej.

Wizyta redaktora Likszy w gminie 
Teresinie odbyła się dzięki współpracy  
i zaangażowaniu Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu 
Gminy Teresin i dyrektora Ośrodka Szko-
leniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Te-
resinie - Macieja Stawickiego.

Wart nadmienić, że Włodzimierz Lik-
sza jest polskim dziennikarzem znanym 
przede wszystkim z „Expressu Wieczor-
nego” i „Życia Warszawy”. Zasłynął  

z cyklu artykułów i reportaży łączących 
wydarzenia historyczne ze współczesno-
ścią pod nazwą „To, co warszawskie”. 
Jest autorem i prowadzi wspólnie z prof. 
Markiem Kwiatkowskim od 30 lat raz  
w miesiącu SPACERY Z SYRENKĄ – 
imprezę turystyczno-edukacyjną, uczącą 
mieszkańców Warszawy bliższego po-
znania miasta i Mazowsza, jego dziejów 
i zabytków. 

To już drugi Spacer z Syrenką na Zie-
mi Sochaczewskiej. We wrześniu 2005 
roku odbył się w Sochaczewie 112 Spa-
cer z Syrenką. Wtedy turyści z Warszawy 
zwiedzali Muzeum Ziemi Sochaczew-
skiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum 
Kolei Wąskotorowej wraz z przejazdem 
do Brochowa zabytkową kolejką.

Wydział Promocji, Kultury,  
Sportu i Turystyki 

Starostwa Powiatowego  
w Sochaczewie

W dniu 15. X. 2008 r. w Szkole Podstawowej im. św. Maksy-
miliana Kolbego w Teresinie nastąpiło rozstrzygnięcie szkolne-
go konkursu plastycznego dla klas 0 – III, pt. „Bezpieczna dro-
ga” oraz „Policjant w oczach dziecka”.  Uczniowie dostarczyli 
ciekawie wykonane, pomysłowe prace, ukazujące ich własne 
doświadczenia i obserwacje jako uczestników ruchu drogowe-
go. Technika wykonywania prac była dowolna, natomiast dzieci 
najczęściej wybierały pastele, pojawiły się też prace wyklejane, 
z elementami z plasteliny,  wydzieranki. 

Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyło spotkanie z Poli-
cjantkami z Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy 
Policji: p. Urszulą Romelczyk i p. Anną Sylwestrzak. Panie 

Policjantki przypo-
mniały uczniom, 
jak bezpiecznie 
poruszać się po 
drogach w ruchu 
pieszym oraz po-
jazdami – rowe-
rem, samochodem. 
Wskazały przy tym 
na obowiązujące 
przepisy, dotyczące 

bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.  Oto lista uczniów 
wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy 0
1) Oliwia Rutkowska, kl. 0 b, 2) Mikołaj Staniak, kl. 0 c, 3) 
Krystian Zając, kl. 0 a
Klasy I
1) Zofia Ziółkowska, kl. I a, 2) Ines Brzychcyk, kl. I b, 3) 
Dominika Pietruszewska, kl. I b
Klasy II
1) Antoni Mechecki, kl. II c, 2) Anita Bancerek, kl. II a, 3) 
Przemysław Pąk, kl. II b
Klasy III
1) Maria Chmielewska, kl. III a, 2) Weronika Łazarska, kl. 
III a, 3) Alicja Misiak, kl. III a

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez zspół 
nauczycieli w składzie: p. Hanna Bielecka, p. Beata Pałuba, p. 
Edyta Wróblewska, p. Joanna Żurawska.

(Beata Pałuba, Edyta Wróblewska)
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10 lat Powiatu Sochaczewskiego

Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie

Czas poko-
ju nie sprzyja 
wielkim zrywom  
i bohaterskim wy-
czynom, to czas 
na budowanie 
mądrego i silne-
go państwa, które 
wszyscy tworzy-

my swą codzienną pracą. Dobre państwo 
powstaje jako suma mądrych decyzji na 
wszystkich szczeblach administracji. 

Przeprowadzona 10 lat temu reforma 
administracyjna powołała do życia, po 
ćwierć wieku przerwy, samorządy powia-
towe. Poprawa funkcjonowania państwa 
była główną przesłanką do wprowadzenia 
urzędu starosty w struktury administracji. 
Powiat jest silnym elementem budowania 
więzi społecznych w małych ojczyznach. 
Jest urzeczywistnieniem działań na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych.

W tym roku przypada 90. rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści i 10-lecie Samorządu Powiatowego.  
Z tych właśnie okazji Starosta Socha-
czewski Tadeusz Koryś i Przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Grabarek zaprosili 
wszystkich radnych trzech kadencji Rady 
Powiatu, samorządowców oraz miesz-
kańców powiatu na obchody uroczystości 
upamiętniających te wydarzenia.

11 listopada w kościele parafii św. 
Wawrzyńca p.w. Matki Bożej Różańco-
wej w Sochaczewie została odprawiona 
Msza Św. za Ojczyznę i Samorząd Po-

wiatowy. W intencji Ojczyzny modlił się 
o. Stanisław Piętka Gwardian Niepokala-
nowa, zaś w intencji Samorządu Powia-
towego proboszcz parafii Św. Wawrzyńca 
Piotr Żądło. Mszę uświetnił występ Chó-
ru Nauczycielskiego działającego przy 
Klubie Nauczyciela pod dyrekcją Piotra 
Milczarka. Przybyły też licznie poczty 
sztandarowe. Po mszy przewodniczący 
Rady Powiatu i starosta Tadeusz Koryś 
wraz z wicestarostą Piotrem Osieckim 
złożyli wieniec pod pomnikiem Chrystu-
sa Zmartwychwstałego dla upamiętnienia 
90. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Natomiast wcześniej przed mszą T. Koryś 
i P. Osiecki złożyli kwiaty na grobach sta-
rostów: Włodzimierza Garbolewskiego 
oraz Marcina Kubiaka.

Następnym punktem obchodów uro-
czystości była Sesja Rady Powiatu, któ-
ra miała miejsce w Szkole Muzycznej. 
Jej obrady poprowadził przewodniczący 
Rady Powiatu Andrzej Grabarek, który 
na wstępie przywitał zebranych gości. Po 
odsłuchaniu hymnu wykonanego przez 
Chór Szkoły Muzycznej, głos zabrał sta-
rosta Tadeusz Koryś. - Zjednoczenie idei, 
wysiłku, dobrej woli oraz wykorzystanie 
różnych doświadczeń i bogatej wiedzy 
partnerów samorządowych, pozwalają 
efektywniej realizować zadania stojące 
przed samorządami lokalnymi. Przykła-
dem owocnej współpracy jest powołanie 
do życia Konwentu Samorządów Powia-
tu Sochaczewskiego. Od pierwszych dni 
pracy wraz z Zarządem Powiatu postawi-

łem na dialog z władzami oraz mieszkań-
cami, grupami społecznymi i zawodowy-
mi. Niezmiernie cenię sobie współpracę  
z samorządem województwa mazowiec-
kiego. Dzięki zrozumieniu przez mar-
szałka sytuacji powiatów, łatwiej jest 
wspólnie rozwiązywać problemy. Wypra-
cowanie kompromisu na drodze dialogu 
to trudna sztuka, wymagająca empatii  
i umiejętności panowania nad emocjami 
– m.in. skierował te słowa do przybyłych 
gości. Podziękował też radnym obecnej  
i dwóch minionych kadencji za dotych-
czasową pracę na rzecz naszej Małej  
Ojczyzny. 

Goście wysłuchali inscenizacji słow-
no-muzycznej pt. „Żeby Polska była 
Polską” w wykonaniu uczniów Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w Socha-
czewie pod kierunkiem Moniki Cylke. 
Referat pt.”Włodzimierz Garbolewski 
– pierwszy starosta sochaczewski – dzia-
łacz społeczny” wygłosił regionalista 
Aleksander Grzegorz Turczyk.

Kolejnym punktem obrad było wrę-
czenie nagród laureatom „Konkursu wie-
dzy o samorządzie powiatowym oraz Po-
wiecie Sochaczewskim”. 

Punktem kulminacyjnym było wrę-
czenie pamiątkowych medali z okazji 10-
lecia Samorządu Powiatowego. Otrzymali 
je radni I, II i III kadencji Rady Powiatu, 
rodziny zmarłych radnych, a także wice-
starostowie I i II kadencji. 

Źródło: www.powiat.esochaczew.pl

Jak już informowaliśmy wcześniej, od 

10 września w cotygodniowych spotka-
niach, uczestnicy GRUPY WSPARCIA, 
działającej w Gminnym Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Teresinie – chudną, uczą 
się, dyskutują i pod okiem osobistych 
konsultantów pracują nad zmianą nawy-
ków żywieniowych.

To wyzwanie – wyzwanie do ,, walki” 
ze zbędnymi kilogramami, w przyjaznej 
grupie osób z takim samym celem, powoli 
zbliża się do finiszu z rezultatem średnio 

4 kg na osobę. Uczestnicy drugiej grupy 
też pięknie  szczupleją w dyskretnej ry-
walizacji i miłej atmosferze zajęć. Wszy-
scy są zwycięzcami w tym programie, bo 
wszyscy chudną, choć wyłonimy 3 głów-
nych zwycięzców i dla nich  przewidzia-
ne są nagrody. Informacje i zgłoszenia 
do następnych GRUP programu  pod nr  
tel: 0 696 227 297. Serdecznie zaprasza-
my!

Trenerzy Wellness CRW

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM

12 grudnia ( piątek) godzina 12.20
Rozmowa z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie Jolantą Parobczyk

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

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Program ,, To jest weekend”, 29 listopada ( sobota), 
godziny: 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 15.40

Gmina Teresin „na żywo” w POLSAT NEWS !

Pracownia plastyczna i foto-
graficzna w Teresińskim Ośrod-
ku Kultury przygotowała bogatą 
ofertę dla chętnych poznania taj-
ników w zakresie rysunku, ma-

larstwa i fotografii cyfrowej .Oferta skierowana jest dla dzieci 
(9-13lat), młodzieży (14-17 lat), kandydatów do szkół i uczelni 
plastycznych oraz dla dorosłych. Oto propozycje:

* Dzieci 9-11 lat : 
Grupa ‘ Najmłodsi Malują’
„Najmłodsi Malują”...najchętniej. To powszechnie znany 

fakt. Z tej potrzeby powstała grupa artystów w wieku 6-9 lat. 
Zajęcia prowadzi artysta plastyk Przemko Stachowski.

* Dzieci 11-13 lat: 
‘Dziecięca Pracownia Plastyczna De-PEP’
Dzieci podczas zajęć poznają tworzywo i spontanicznie 

kształtują je osiągając nieoczekiwane efekty, które w ostatnim 
etapie opisują i nadają nazwę. Jak to realizujemy? Poprzez nie-
konwencjonalne używanie narzędzi... Do pracy używanie są na-
rzędzia o zgoła innym przeznaczeniu w/g zasady „do malowania 
posługiwać się można niemal wszystkim”. Zajęcia odbywają się 
w maks. 6-ścio osobowych grupach i przeznaczone są dla dzieci 
wieku 11-14 lat w poniedziałki i wtorki.

* Młodzież średnio zaawansowana 14-18 lat : 
‘Grupa PINXIT’
Pracownia „ Pinxit” prowadzi naukę rysunku dla średnio za-

awansowanej młodzieży (11-17lat) w zakresie:
martwa natura, portret, pejzaż w różnych technikach tj.: ołó-

wek, węgiel, pastele i tusz. Wystarczy stwierdzić fakt, że: LU-

BIĘ RYSOWAĆ, aby wziąć udział w zajęciach pod kierunkiem 
artysty plastyka.

* Kandydaci do szkół i uczelni plastycznych.
W programie: studium postaci, martwa natura i pejzaż w róż-

nych technikach - ołówek, węgiel; pastel suchy i olejny; gwasz, 
tempera oraz farby olejne i akrylowe na płótnie. Przewidziane 
są również wycieczki na wystawy do galerii i muzeów. Zajęcia 
odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00-19.00.

* Grupa dorosłych ‘Po Godzinach’
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych do 102 lat 

o każdym stopniu zaawansowania. Nauka rysunku i malarstwa 
oraz własne artystyczne poszukiwania w familijnej atmosferze. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki albo wtorki w godzinach 
18.00-20.00.

* Pracownia Fotografii Cyfrowej. 
‘Grupa FOTOCYFER - Fotograficzne Koło Łowców 

Światła „The Light’s Hunters”.
Grupa bez ograniczeń wiekowych o zasięgu międzynarodo-

wym skupiająca pasjonatów fotografii. Inaugurujemy otwarcie 
nowej Pracowni Fotografii Cyfrowej „FOTOCYFER”. Propo-
zycja skierowana jest do wszystkich, w każdym wieku i o każ-
dym stopniu zaawansowania.

Zainteresowanych powyższymi tematami odsyłamy na stro-
nę internetową Teresińskiego Ośrodka Kultury www.tok.eso-
chaczew.pl lub zapraszamy osobiście do biura TOK-u miesz-
czącego się na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Teresinie. 

red/TOK

Wszystkich, któ-
rzy kochają czytać, 
a nie mieli okazji 
odwiedzić bibliote-
ki gminnej, gorąco 
do tego namawia-
my. Przypominamy, 
że na terenie Gminy 
funkcjonują dwie 
biblioteki:

Gminna Bi-
blioteka Publicz-

na w Teresinie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy Alei XX-lecia 32. Czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, oraz w drugą i ostat-
nią sobotę miesiąca w godz. 8.00-13.00. Numer telefonu to  

(046) 861 33 60.
Filia Biblioteczna znajduje się przy ul. Szkolnej 25 w Szy-

manowie. Godziny otwarcia to: poniedziałki - piątki 8.00-18.00 
oraz druga i ostatnia sobota miesiąca w godz. 9.00-14.00. Nu-
mer telefonu – (046) 861 35 80.

Zapisy do biblioteki, wypożyczanie książek i korzystanie  
z księgozbioru podręcznego jest bezpłatne. Księgozbiór obu 
placówek liczy ponad 30 000 woluminów i jest na bieżąco ak-
tualizowany, zwłaszcza o literaturę popularno - naukową. Na 
miejscu udostępniane są encyklopedie, słowniki i kompendia  
z różnych dziedzin wiedzy, oraz gazety i czasopisma, m.in. Ga-
zeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Pani Domu, Poradnik bibliote-
karza no i oczywiście miesięcznik „Prosto z Gminy”. Ponadto  
w obu placówkach można nieodpłatnie korzystać z internetu. 

/red/

Maluj i rysuj z TOK-iem

Po książkę i nie tylko...

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Odszkodowania dla: 
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzy-
stów, pieszych, 

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

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

Profesjonalna Pomoc Prawna

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz   
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Agencja Ryn-
ku Rolnego przy-
pomina, że 1 listo-
pada, jak co roku, 

uruchomiony został mechanizm interwen-
cyjnego zakupu zbóż. Stosowany w krajach 
Unii Europejskiej mechanizm interwencyj-
nego zakupu zbóż, stabilizuje rynek poprzez 
zakup nadwyżek zbóż z rynku oraz sprzedaż 
na unijnym rynku wewnętrznym lub na eks-
port. W krajach Wspólnoty interwencyjny 
zakup jest traktowany jako awaryjny system 
zbytu zbóż dla tych oferentów (producentów i handlowców), 
którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej od ceny 
interwencyjnej.

Zakupem interwencyjnym na terenie Polski objęte są: 
pszenica, jęczmień, kukurydza.

Oferowane zboża muszą spełniać minimalne wymagania ja-
kościowe.

Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. interwencyjny zakup 
kukurydzy w roku gospodarczym 2008/2009 został ograniczo-
ny dla całej Unii Europejskiej do maksymalnej ilości 700 000 
ton.

*  Oferty sprzedaży pszenicy i jęczmienia na zapasy inter-
wencyjne mogą być składane w Oddziałach Terenowych ARR 
w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 maja 2009 roku,  
z możliwością realizacji dostaw zbóż do 31 lipca 2009 roku.

*  Oferty sprzedaży kukurydzy na zapasy interwencyjne 
mogą być składane w Centrali ARR w dwóch etapach:

- I etap: od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 
do godz. 12.00,

- II etap: po opublikowaniu przez Komisję Europejską  
w Dzienniku Urzędowym UE ilości pozostającej do dyspozycji 
w II etapie (koniec stycznia 2009 roku) do 31 maja 2009 roku.

Oferty zostaną przyjęte:
- dla I etapu: po ustaleniu przez Komisję Europejską najpóź-

niej do dnia 25 stycznia 2009 roku współczynnika przydziału 
ilości kukurydzy, 

- dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Komisję Eu-
ropejską współczynnika przydziału ilości kukurydzy dla ofert 
złożonych w danym tygodniu.

Dostawy kukurydzy mogą być realizowane od 1 lutego do 
30 kwietnia 2009 roku w przypadku ofert złożonych w pierw-
szym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku 

w przypadku ofert złożonych w drugim etapie.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia okresu 

zakupu interwencyjnego kukurydzy, w przypadku, gdy mak-

symalna ilość kukurydzy przeznaczona do 
zakupu dla całej Unii Europejskiej zostanie 
wykorzystana przed 31 maja 2009 roku.

W przypadku ofert na sprzedaż kukurydzy 
oferent zobowiązany jest do złożenia w ARR 
zabezpieczenia w wysokości 15 EUR  za 
każdą tonę oferowanej kukurydzy. Oferta 
na sprzedaż kukurydzy przyjęta do realiza-
cji nie może zostać zmieniona, ani wycofa-
na, a realizacja umowy powinna wynieść co 
najmniej 95 %. Jeżeli warunki te nie zostaną 
spełnione w/w zabezpieczenie zostanie prze-

jęte przez Agencję w całości. 
Cena i ilość:
* Cena interwencyjna wynosi 101,31 EUR/t1 i jest jednako-

wa dla wszystkich rodzajów zbóż. 
Cena interwencyjna:
- podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 EUR/t 

w okresie od listopada do maja tj. od 0,46 do 3,22 EUR/t;
- podlega podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności fak-

tycznej jakości dostarczonegoziarna.
Ilość oferowanego zboża jednego rodzaju nie może być 

mniejsza niż:
- 80 ton – w przypadku zakupu zbóż na zapasy interwencyj-

ne z dostawą do magazynu interwencyjnego,
- 500 ton – w przypadku przejmowania zbóż na zapasy inter-

wencyjne  w miejscu przechowywania.
UWAGA! Przed przystąpieniem do sprzedaży zbóż na-

leży:
1) zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębior-

ców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,
2) zapoznać się z:
- warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie 

interwencyjnego zakupu pszenicy oraz jęczmienia w magazynie 
interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania;

- warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie 
interwencyjnego zakupu kukurydzy w magazynie interwencyj-
nym oraz w miejscu przechowywania.

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie 
interwencyjnego zakupu zbóż oraz wykaz centrów interwen-
cyjnych dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku 
Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl. Szczegółowe infor-
macje dotyczące interwencyjnego zakupu zbóż można uzyskać  
w Oddziałach Terenowych ARR oraz w Telefonicznym Punk-
cie Informacyjnym ARR (0 22) 661- 72- 72, czynnym od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Biuro Prasowe 
Agencji Rynku Rolnego

W dniu 20 października 2008 roku  
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Łodzi odbyło się rozstrzy-
gnięcie „Leśnego Konkursu” dla dzieci  
i młodzieży. Uczennice Szkoły Podstawo-
wej im. św. M. Kolbego w Teresinie – Aga-
ta Łopacińska z klasy V a oraz Dominika 
Ładziak z klasy V b otrzymały wyróżnie-
nie specjalne za pracę „Niezbędnik do-
brego ekologa”. Pracę konkursową przy-

gotowały pod kierunkiem nauczyciela 
przyrody pani Katarzyny Karaś. Podczas 
uroczystego wręczenia nagród laureatki 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki  
o tematyce przyrodniczej oraz programy 
multimedialne. Agacie i Dominice serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

D. Rachoń

Uwaga beneficjenci zainteresowani sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne

Niezbędnik dobrego ekologa
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MASZ  PROBLEM ? PRZYJDŹ !

JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI

MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM 
Zapraszamy

 
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI  OŚRODEK  KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00  -  19.00
(ALKOHOL)

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

CZWARTEK 16.00  -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23

Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

A N P O L
Oferujemy:

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

- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

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

PRANIE
- TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

- DYWANÓW 

- MEBLI

tel. 662-031-784
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Uczniowski Klub Sportowy KS Tere-
sin przystąpił do nowego sezonu 2008/09  
w zupełnie odmienionym kształcie. Na 
stanowisku Prezesa pozostał Artur Wró-
bel, natomiast po odejściu trenera 
Jerzego Hołosia, który w każ-
dym kolejnym sezonie poprawiał 
miejsce drużyny w tabeli, nowym 
szkoleniowcem zespołu został 
Adam Chmielewski. Trener ten, 
pracował wcześniej m. in. w dru-
żynach KS Ursus i Turze Jaktorów. 
Decyzją Zarządu w przerwie let-
niej nastąpiła wymiana większości 
składu drużyny. Jak okazało się na 
półmetku rozgrywek, było to dobre 
posunięcie działaczy gdyż KS Te-
resin zakończył rundę na pozycji 
lidera tabeli A-klasy. W 13 kolej-
kach drużyna uzyskała znakomity 
bilans: 33 punkty na 39 możliwych. Złożyło 
się na to 11 zwycięstw, w tym rekordowe 
10:0 w Lesznie. Nie udało się tylko zdobyć 
punktów w Chlebni i w Ursusie, gdzie me-
cze zakończyły się minimalnymi porażkami 
odpowiednio 2:3 i 0:1.  Ani razu jesienny, 
ligowy mecz Teresina nie zakończył się re-
misem. W Pucharze Polski było nieco go-
rzej niż przed rokiem. Tym razem drużyna 
dotarła do III rundy (poprzednio do VI-tej), 
gdzie po dogrywce wyeliminowana została 
przez wyżej notowany zespół Orkana So-
chaczew (0:1).  KS Teresin wywalczył naj-
więcej punktów w lidze i zasłużenie zdobył 
mistrzostwo jesieni. Oznacza to, że znajdu-
je się na jak najlepszej drodze do awansu do 
klasy okręgowej. Poddajmy charakterysty-
ce poszczególne formacje drużyny:

Bramkarze – jesień to występy na 
zmianę dwóch nowych bramkarzy: Marci-
na Szumskiego i Sebastiana Kotlarskiego. 
Obydwaj byli bardzo mocnymi punktami 

zespołu.
Obrońcy – nowością było przestawie-

nie na tę pozycję młodszego z braci Bu-
czyńskich - Kamila. Ponadto, grali w niej 

dotychczasowi pewniacy – Jarek Stencel  
i Paweł Radzikowski. Poza nimi znakomi-
cie wprowadzili się do drużyny – Łukasz 
Jastrzębski, Piotr Żurawski, Kamil Gurbiel 
jak i pod koniec sezonu starszy z braci Bu-
czyńskich, Damian. 

Ogólnie drużyna w 13 meczach straciła 
16 bramek (średnia 1,23 bramki na mecz), 
co jest drugim wynikiem ligi.

Pomocnicy – linia środkowa w porów-
naniu z poprzednim sezonem praktycznie 
w stu procentach składała się z nowych 
ludzi. Na szczególne wyróżnienie zasłużył 
ściągnięty ze stolicy Paweł Borkowski, któ-
ry w każdym elemencie piłkarskiej sztuki 
prezentował ogromny kunszt. Znakomite 
wyszkolenie, przegląd pola i bardzo ładny 
dla oka sposób gry wystawiają mu jak naj-
lepszą ocenę. Także Jarek Gowin i Adrian 
Górak wnieśli sporo ożywienia do zespo-
łu, charakteryzując się ogromną walecz-
nością, popartą sporymi umiejętnościami 

czysto piłkarskimi. Poza nimi, w pomocy 
występowali również Adrian Dąbrowski 
(wystawiany bywał równie często w ata-
ku), wspomniany wśród obrońców Kamil 

Gurbiel, Kamil Wróbel, rzadziej 
Marcin Jaworski i powracający do 
drużyny  po kilkumiesięcznej prze-
rwie zawodnicy: Robert Bajurski  
i Dawid Hołoś.

Napastnicy – po odejściu do 
ekstraklasy (do ŁKS Łódź) Kami-
la Bartosiewicza wydawało się, że  
w ataku może być spory kłopot. 
Nic z tych rzeczy. Kamila wspania-
le zastąpił nowy nabytek zespołu  
24 letni Andrzej Opara, który 
podobnie jak jego młodszy po-
przednik zdobywał bramki jak na 
zawołanie. Wtórował mu „nieznisz-
czalny” Mariusz Zaborowski, który 

w wieku blisko 37 lat jest w dalszym cią-
gu pełnowartościowym napastnikiem, a do 
tego „dobrym duchem” drużyny w szatni. 
Ponadto, w ataku występowali wspomnia-
ny już Adrian Dąbrowski – zdobywca kilku 
ważnych bramek, jak i młody Marcin Piłka. 
W pierwszych kilku kolejkach w drużynie 
wystąpił po kilku latach przerwy weteran 
Sławek Smotarski. Niekiedy w ataku gry-
wał również opisany wśród pomocników 
Paweł Borkowski. Formacja ofensywna za-
grała bardzo skutecznie. W 13 meczach Te-
resin uzyskał 51 bramek, co jest drugim wy-
nikiem ligi. Tylko jednej bramki zabrakło, 
aby średnia goli na mecz wyniosła 4,00!

Miejmy nadzieję, że w czerwcu przy-
szłego roku wspólnie świętować będziemy 
upragniony, pierwszy w historii Teresina 
awans drużyny do klasy okręgowej. Oby 
tak się stało...

/Marcin Maciąg/

Jubileuszowy rok 35-lecia Zespołu 
Szkół w Teresinie jest bogaty w sukcesy tej 
Szkoły na polu sportowym. Po futbolowych 
zwycięstwach i wspaniałych imprezach wo-
jewódzkich przyszedł czas na lekkoatletykę. 
Na bardzo trudnych i selektywnych trasach 
w Kamionie, żeńska reprezentacja odniosła 
zdecydowany triumf w sztafetowych bie-
gach przełajowych. Dziesięcioosobowa dru-

żyna prowadzona przez Ewę Dzikowską,  
w pięknym stylu pokonała pozostałe szkoły 
z terenu powiatu i tym samym wywalczyła 
awans do przyszłorocznych igrzysk mię-
dzypowiatowych. 

Warto także wspomnieć, iż mieszana 
reprezentacja szkoły (pięć dziewcząt plus 
pięciu chłopców) wywalczyła srebrne me-
dale podczas tradycyjnych Sztafetowych 

Biegów Ulicznych. W organizowanych co 
roku przez sochaczewskie Starostwo zawo-
dach z okazji Święta Niepodległości, udział 
biorą reprezentacje szkół z terenu powiatu. 
Opiekunami „srebrnej” sztafety byli – Ewa 
Dzikowska i Marek Zieleniewski. Gratulu-
jemy obu sukcesów!

/red/

KS Teresin mistrzem jesieni!

Lekkoatletyczne medale ZS Teresin
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Mazowieckie mistrzostwa szkół

Szkolny turniej z okazji Święta Niepodległości

FILIPIDES świętował na sportowo

Wielkie sportowe emocje zagościły 
w listopadzie do Zespołu Szkół w Tere-
sinie. W roku jubileuszowym 35-lecia 
powstania Szkoły odbyły się tu dwa fi-
nałowe turnieje rangi wojewódzkiej.

Pierwszym z nich był finał Mazo-
wieckich Mistrzostw Szkół Zrzeszonych 
w Ludowych Zespołach Sportowych  
w koszykówce. Męskie i żeńskie repre-
zentacje walczyły o miano najlepszych 
na Mazowszu.  W tej dyscyplinie lepszy 
od gospodarzy okazały się zespoły z so-
chaczewskiego „Ogrodnika”. Reprezen-
tanci Teresina wzięli jednak srogi rewanż 
w turnieju siatkarskim. Kilka dni później 
bowiem, rozegrane zostały w tej samej 
hali sportowej wojewódzkie mistrzo-
stwa LZS w piłce siatkowej chłopców i 
dziewcząt. Siedem drużyn na starcie, w 
tym aktualny mistrz Polski w kategorii 
szkół zrzeszonych w LZS-ach w męskiej 
siatkówce – reprezentacja Zespołu Szkół  
z Zielonej (powiat żuromiński). Jednak  

w tegorocznej edycji zwycięstwo przy-
padło znakomitej drużynie z Przysuchy 
(powiat przysuski). Siatkarze z Teresi-
na prowadzeni przez Marka Zieleniew-
skiego wywalczyli medale brązowe.  
O oczko wyżej uplasowały się w dam-
skim turnieju podopieczne Ewy Dzikow-
skiej, zdobywając srebro. Bardzo wysoki 
poziom sportowy, wyjątkowa atmosfera, 
dramatyczne pojedynki i widowisko god-
ne wojewódzkich finałów – to najkrót-
sza charakterystyka tego, co działo się w 
hali Zespołu Szkół. Organizatorami obu 
turniejów z ramienia Ludowych Zespo-

łów Sportowych byli – Marcin Odolczyk  
i Wiktor Wróblewski. Przypomnijmy, że 
zawody tej rangi przeprowadzone były  
w teresińskiej szkole już trzeci rok z rzę-
du.

Oto składy reprezentacji siatkarskich 
Zespołu Szkół w Teresinie:

Dziewczęta (wicemistrzynie wo-
jewództwa) - Przedlacka Małgorzata, 
Grzesiuk Katarzyna, Poddenek Paulina, 
Piórkowska Ewa, Wawrzyniak Paulina, 
Kowalska Edyta, Pałuba Ewelina, Ożarek 
Żaneta, Rzępa Anna, Stawska Katarzyna, 
Przybylska Justyna, Pierzchała Marta.

Chłopcy (brązowe medale) – Głowac-
ki Przemysław, Bieniek Paweł, Kątniak 
Arkadiusz, Kucharewicz Adrian, Milcza-
rek Roman, Rabiega Maciej, Wróblewski 
Michał, Stawski Artur, Kaczmarczyk Mi-
chał, Sikora Przemysław, Kucharski Da-
riusz, Wójcik Dominik.

/red/

Sobota 15 listopada na długo zapisze 
się w pamięci uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Teresinie. Mało tu bowiem miejsce 
niezwykłe wydarzenie. Niezwykłe, po-
nieważ tamtejsi uczniowie po raz pierw-
szy uczcili rocznicę odzyskania Niepod-
ległości na sportowo. 

W turnieju uczestniczyły 4-osobowe 
zespoły reprezentujące klasy I-VI. Dru-
żyny rywalizowały w swoich kategoriach 
wiekowych. Konkurs obejmował sześć 
konkurencji: freestyle (wyścigi rzędów), 
zakręcone NBA, slalom Ediego, trafiony 
zatopiony, sztafeta raperów oraz wyścigi 
rydwanów. 

Organizatorem wspaniałej i emocjo-
nującej zabawy była Rada Rodziców we 
współpracy z Dyrekcją i nauczycielami 
wychowania fizycznego ze Szkoły Pod-
stawowej w Teresinie oraz Dyrektorem 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Teresinie. Imprezę profesjonalnie prowa-
dził duet: Joanna i Mariusz Cieśniewscy  
z Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

Na zakończenie turnieju zawodnicy 

i licznie zgromadzona publiczność mieli 
okazję kibicować pojedynkowi pomiędzy 
drużyną nauczycieli, a reprezentacja ro-
dziców, w którym minimalnie lepsi oka-
zali się ci pierwsi. Po takiej dawce emocji 
każdy mógł posilić się produktami firmy 
Bakoma.

/I.A./

W dniu 11 listopada 2008 odbyły się 
w Turku XIX Ogólnopolskie Biegi Nie-
podległości. Bieg zgromadził na star-
cie ponad 1500 zawodników. To jedna 
z najważniejszych imprez masowych  
w kraju.O jej randze świadczy fakt, że  
w biegu głównym chętnie startuje czo-
łówka polskich  biegaczy. Coraz licz-
niejszy jest udział także zawodników  
z zagranicy. W biegu startowali zawod-
nicy UKS FILIPIDES Inga Andrysz-

czyk, Patryk Kazimierski, Andrzej An-
dryszczyk, Julian Andryszczyk. Andrzej,  
w kat. mężczyzn r.1975-1966 zajął trze-
cie miejsce natomiast jego córka Inga  
w kat. dzieci rocznik 2004 przekroczyła 
linie mety jako druga.

/red/
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