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egzemplarz bezpłatny

ieszę się i jestem dumny, że naszej gminie udało 
się zdobyć prestiżowy tytuł Gminy Fair Play. To 
oznacza, że nie tylko jesteśmy przyjaźni C

inwestorom, ale też przedsiębiorcy dobrze oceniają 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie naszej gminy. To również oznacza promocję 
naszego regionu w kraju i za granicą, tworzy nową 
możliwość przyciągnięcia kolejnych inwestorów 
poszukujących miejsca dla swojego biznesu. A biznes to 
nowe miejsca pracy i finanse dla samorządu czyli środki 
na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy – powiedział wójt Marek Olechowski podczas 
konferencji prasowej z okazji nadania Gminie Teresin 
tytułu Gminy Fair Play.

Teresin 
– Gminą Fair Play
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No i poszło. Wynik wyborów zapewne wielu ucieszył, wielu też zasmucił. Panom: Lepperowi i Giertychowi społeczeństwo 
podziękowało za dotychczasowe rządy. Platforma przed PiS-em rodzi nową sytuację na scenie politycznej, czy lepszą? Czas 
oceni. My wierzmy, że będzie żyło się lepiej. Wszystkim! W dobie politycznych komentarzy zapraszam Państwa jednak do 
krótkiej przerwy na lekturę październikowego biuletynu, tak na chłodne jesienne wieczory...

Marcin Odolczyk, Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Marcin Odolczyk
Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

WYMIANA DOWODÓW TYLKO DO 31 GRUDNIA 2007r !!!

Miało być krótko...
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Przypominamy, iż do końca roku trzeba wymienić stary dowód na nowy. Wszyscy 
ci, którzy nie wymienią dowodu nie będą mogli m. in. załatwić spraw w urzędzie, 
odebrać na poczcie emerytury, renty, listu poleconego i wielu innych spraw. Dlatego 
zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości zrobienia zdjęcia i uzyskania 
informacji na miejscu. Ponadto dla Państwa wygody urzędnicy będą pracowali 
w wyznaczone soboty, aby wszyscy zdążyli wymienić dowód. Harmonogram pracy 
Urzędu Gminy w dodatkowe dni umieszczony jest na tablicach ogłoszeń i na stronach 
internetowych, 

Dodatkowe dni przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy Teresin:

- 2 listopada 2007 piątek 8.00-14.00
- 17 listopada 2007 sobota 8.00-14.00

Przygotowała 
Inspektor Ewa Smagieł

Trzynastka to liczba, zdaniem wielu, pechowa. Zwołana na 19 października w samo południe sesja Rady Gminy jako XIII wcale 
pechową nie była, za to dość pracowitą. Radni przyjęli sześć uchwał.

Na początek wybrano ławnika do Sądu Rejonowego w Sochaczewie na kadencję lat 2008 – 2011. Została nim Danuta Olejnik. 
Następnie radni wyrazili zgodę na sprzedaż przez Gminę Teresin w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej 
nieruchomości o łącznej powierzchni 4155m2, położonej w obrębie Granice Gminy Teresin. Podjęto również uchwałę w sprawie 
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 
Kolejna decyzja radnych dotyczyła określenia stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok. Podczas trzynastej sesji 
Rada zatwierdziła również taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 
Teresin w okresie od pierwszego do ostatniego dnia 2008 roku. Ostatnia podjęta uchwała objęła zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

/red/

28 września na XII Sesji obecnej kadencji spotkali się teresińscy parlamentarzyści. Najwięcej 
emocji było przy omawianiu uchwał budżetowych. Radni podjęli uchwały: w sprawie 
upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy wobec wójta; w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet 
przysługujących radnym gminy Teresin. Następne uchwały dotyczyły: zakresu i form informacji 
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego; udzielenia 
pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego przy zakupie pneumatycznego namiotu ratunkowego dla 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Podjęto też uchwałę w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2007 rok, zaś Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2007r.

Wszystkie uchwały przyjęto nieomal jednogłośnie. Gościem sesji był dr Jerzy Krupa, który poinformował zebranych o swojej 
działalności w Sejmiku województwa mazowieckiego.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Teresin – Gminą Fair Play!

Wodne taryfy

Sto pięćdziesiąt gmin 
z terenu całego kraju 
otrzymało równorzędne 
certyfikaty „Gmina Fair 
Play 2007”. Wśród nich 
znalazła się również 
Gmina Teresin.

5 października 2007 r. 
w Sali Koncertowej PKiN w Warszawie odbyło się zakończenie 
VI edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana 
Lokalizacja Inwestycji. W tegorocznej edycji udział wzięło 161 
gmin, z których po dwuetapowej weryfikacji, decyzją Kapituły 
do grona Laureatów zostały zaliczone 153 gminy. 

Konkurs i Program Certyfikacyjny „Gmina Fair Play” to 
inicjatywa skierowana do samorządów, które dbając o interesy 
społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie 
najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej. Za taką organizatorzy uznali również Gminę 
Teresin. A warto wiedzieć, że przyznane nagrody i certyfikaty są 
nie tylko wyrazem uznania członków Kapituły, lecz także 
inwestorów działających na terenie gminy, którzy w ramach 
II etapu konkursu zostali poddani badaniu. Musieli oni 
odpowiedzieć na liczne pytania oceniając między innymi 
działalność Urzędu Gminy, kompetencje pracowników urzędu 
oraz warunki panujące w gminie umożliwiające bądź 
utrudniające przyciągnięcie nowych inwestycji lub realizowanie 
nowych zadań przez inwestorów. 

Przypomnijmy, że konkurs zorganizowany przez Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 
a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej składał się 
z dwóch etapów. W pierwszym urzędnicy Gminy Teresin złożyli 
na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełnili 
ankietę konkursową. W trakcie drugiego etapu przeprowadzany 
został audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem 
inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu 
podczas wizytacji w Teresinie sprawdzili wiarygodność 
informacji zawartych w ankiecie, rozmawiali również 
z przedstawicielami dostawców mediów, przedsiębiorcami 
inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych 
organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, 
urzędu pracy itp. 

Na uroczystym podsumowaniu w Sali Kongresowej 
certyfikat odebrali wójt Marek Olechowski oraz przewodniczący 
Rady Gminy Bogdan Linard. „Gmina otrzymała certyfikat, to 
zobowiązuje i motywuje, trzymamy kurs na dalszy rozwój” – 
przyznali obaj tuż po finałowej gali. Wizytówka naszej gminy 
znalazła się w katalogu ofert inwestycyjnych, jaki prowadzony 
jest na stronie internetowej „Gminy Fair Play”. Prawdopodobnie 
już niebawem na teren gminy wkroczą kolejni inwestorzy. 
Wjeżdżając na obszar Gminy Teresin z pewnością zwrócą uwagę 
na zieloną tablicę informującą, iż ta gmina posiada certyfikowaną 
lokalizację inwestycji. „Tworząc konkurs  „Gmina Fair Play” 
chcieliśmy przede wszystkim odnaleźć i wskazać gminy 

zdeterminowane, prężne, z nowymi i dobrymi pomysłami na 
własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim zaintere-
sowanym stronom. Chcieliśmy wskazać polskim i zagranicznym 
firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, gdzie 
inwestorzy obsługiwani będą w przyjaznej atmosferze i będą 
mogli liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników 
urzędu, których poziom etyczny nie będzie kwestionowany.” – 
mówią organizatorzy konkursu. Za taką uznali naszą Gminę 
Teresin! Jako mieszkańcy, mamy niewątpliwy powód do dumy.

/red/

W październiku radni Gminy Teresin podjęli stosowną uchwałę zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Teresin w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. zawarte we 
wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Teresinie z uwzględnieniem podziału na grupy taryfowe:

1) Grupa I – gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielolokalowych,
2) Grupa II – gminne jednostki oświatowe i inne placówki oświatowe i wychowawcze inne niż gminne, zgromadzenia zakonne,
3) Grupa III – podmioty gospodarcze oraz inne instytucje nie wymienione w grupach I i II
Ustalono dopłatę dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielolokalowych w kwocie 0,25 zł plus 

obowiązująca stawka VAT do każdego 1 m3 dostarczonej wody. Dopłata będzie przekazywana Gminnemu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Teresinie. Nowe stawki zaczną obowiązywać z pierwszym dniem stycznia 2008r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE
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WODA

Grupa I i II Grupa I i II

Grupa III Grupa III

Cena netto w zł
za 1 m3

1,81 + VAT

2,46 + VAT

ŚCIEKI
Cena netto w zł

za 1 m3

2,90 + VAT

4,15 + VAT



Gościem ostatniej sesji Rady Gminy Teresin był dr Jerzy 
Krupa. Radny Sejmiku Mazowieckiego, silnie związany z naszą 
gminą przedstawił zebranym relację z prac Sejmiku jak również 
poinformował o podjętych decyzjach dotyczących powiatu 
sochaczewskiego. 

Jedną z nich jest uchwała o wzmocnieniu finansowym 
powiatów w zakresie infrastruktury. Każdy powiat województwa 

Podczas XIII sesji RG radni uchwalili nowe stawki 
i zwolnienia z podatku od nieruchomości jakie obowiązywać 
będą w przyszłym roku kalendarzowym na terenie naszej gminy. 
Oto one:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez  względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów 
i budynków

    - od 1 m2 powierzchni = 0,69 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych
   - od 1 ha powierzchni = 3,74 zł
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego 
   -  od 1 m2 powierzchni = 0,21 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 
   - od 1 m2 powierzchni użytkowej = 0,57 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

mazowieckiego może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości  
do 1 mln zł. Powiat sochaczewski otrzymał środki w kwocie 1 mln 
zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową w tym 200 tys. zł 
na przebudowę drogi powiatowej Seroki - Gągolina - Baranów -
Jaktorów - w miejscowości Seroki. Gmina Teresin w ramach 
dofinansowania otrzymała: 30 tys. zł celem wyposażenia hali 
sportowej, 30 tys. zł na budowę hali sportowej w Budkach 
Piaseckich, dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP 
Szymanów w kwocie 4,5 tys. zł, dofinansowanie zakupu 
mundurów dla OSP Paprotnia w wysokości 20 tys. zł, 
dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Skrzelew - 
4,5 tys. zł. W ramach programu „Ochrona zabytków kultury” na 
remont dachu Klasztoru ss. Niepokalanek w Szymanowie Sejmik 
zabezpieczył 50 tys. zł oraz przeznaczył 25 tys. zł na wymianę 
gzymsów i dachówki kościoła w Mikołajewie. 

Jerzy Krupa wspomniał,  że duży wpływ na decyzję 
o przyznaniu środków ma współczynnik oznaczający dochód 
gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W gminie Teresin 
jest on dość wysoki, wynosi bowiem 512 zł. Oznacza to, że 
Teresin zalicza się do gmin bogatych. Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego poruszył ponadto sprawę bardzo 
złej sytuacji szpitali, w tym również Szpitala Powiatowego 
w Sochaczewie. Sejmik Wojewódzki przeznaczył kwotę 22 mln 
zł na wyposażenie szpitali i dofinansowanie pomocy społecznej. 
Starostwa mogą ubiegać się o te pieniądze, dokładając przy tym 
25% środków własnych. Wnioski mogą być składane na 
dofinansowanie do 1 mln zł na szpital i do 500 tys. zł na domy 
pomocy społecznej. Przeznaczona do podziału kwota 22 mln zł 
jest niewystarczająca w sytuacji, gdy wnioski o wsparcie 
finansowe złożyło 110 placówek. Dlatego też Sejmik 
Wojewódzki będzie wnioskował o podwyższenie puli tych 
środków do 40 mln zł. Radny Jerzy Krupa zaapelował do władz 
gminy, by gmina ze swej strony również wspomogła szpital 
w Sochaczewie. Na zakończenie swojej wypowiedzi Jerzy Krupa 
podziękował za zaproszenia, które otrzymuje na sesje Rady 
Gminy Teresin. Obiecał, że postara się korzystać z nich jak 
najczęściej.

prowadzenie działalności gospodarczej
    - od 1m2 powierzchni użytkowej = 18,60 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym
    - od 1m2 powierzchni użytkowej = 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
   - od 1m2 powierzchni użytkowej = 3,84 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

   - od 1 m2 powierzchni użytkowej = 3,60 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.)

Zwolnione z podatku od nieruchomości są: budynki, budowle 
i grunty stanowiące własność Gminy lub będące w posiadaniu 
jednostek organizacyjnych gminy.

/red/

Informacje z Sejmiku

Stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

4 Listopad 2007



5Listopad 2007

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Umowy na dofinansowanie OSP

Wyniki kontroli NIK

W pierwszych dniach  października w Modlinie odbyło się 
uroczyste podpisanie i wręczenie umów, na mocy których 
możliwy będzie zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
z subregionu okołowarszawskiego. Dofinansowanie otrzymało 
188 jednostek OSP na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł. Wśród nich 
znalazły się również nasze jednostki ze Skrzelewia, Paprotni 
i Szymanowa.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zakupią: samochody 
pożarnicze, specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy m.in. 
pompy, motopompy, zestawy ratownictwa medycznego, piły do 
betonu i stali, prądownice, węże, rozpieracze hamulcowe, a także 
umundurowanie bojowe, ochronne i specjalistyczne.

Wcześniej, we wrześniu radni województwa podjęli decyzję 
o podziale środków w ramach Samorządowego Programu 

W dniach od 11 do 22 czerwca 2007 r. oraz od 1 do 17 sierpnia 2007 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę zadłużenia 
Gminy Teresin, w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania 
i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia przestrzeganie przez Gminę procedur zaciągania i spłaty 
zobowiązań długoterminowych oraz wykorzystania środków pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Izba pozytywnie ocenia system zarządzania i kontroli środków z funduszy Unii Europejskiej wdrożonych w Urzędzie Gminy.  
Poziom zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił 23,3 % w zaplanowanych na ten rok dochodów i w okresie objętym 

kontrolą nie przekroczył ustawowego progu określonego w ustawie o finansach publicznych. 
Również łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym rad kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot 

wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok 
budżetowy dochodów Gminy. 

Zobowiązania zostały zaciągnięte po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości ich 
spłaty. RIO w Warszawie wydała pozytywne opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego przez Gminę 
w każdym roku budżetowym objętym kontrolą oraz o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu Gminy.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wójta Gminy w celu wyegzekwowania prawidłowej realizacji gminnych 
inwestycji, związanych z nieprawidłowościami przy odbiorze robót drogowych. 

W części końcowej wystąpienia pokontrolnego Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski o: 
1) podjęcie działań w celu renegocjacji warunków zabezpieczenia trzech, zaciągniętych w 2005 r. pożyczek, w których jako 

zabezpieczenie spłaty udzielono pełnomocnictwa do dysponowania bieżącym rachunkiem bankowym Gminy,
2) wprowadzenie w Urzędzie mechanizmu weryfikacji wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE,
3) uregulowanie w polityce rachunkowości obowiązku odrębnej ewidencji księgowej w przypadku każdego projektu 

difnansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE,
4) uregulowanie w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych kwestii rejestrowania ofert oraz zapisanie 

w nich obowiązku informowania o współfinansowaniu projektu środkami UE,
5) uregulowanie w procedurach dotyczących archiwizacji terminów przechowywania dokumentacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z zawieranymi umowami.

Od redakcji: pełny tekst wystąpienia pokontrolnego NIK udostępniony jest na stronie www.teresin.pl

Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie 
Mazowieckim „OSP – 2007”. W tym roku do Urzędu Marszał-
kowskiego, wpłynęło aż 958 wniosków. Ostatecznie wsparcie 
otrzyma 678 jednostek na ponad 15 mln zł. Środki te pochodzić 
będą z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jest to największa 
pomoc, jaką w tym roku otrzymają jednostki OSP. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: Waldemar Roszkiewicz – 
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Rafał Zięba – 
Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka, Krzysztof 
Łaptaszyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji 
i Nadzoru, a także wójtowie i skarbnicy gmin regionu 
okołowarszawskiego. W Modlinie obecni byli także: Wójt Marek 
Olechowski, Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak i Pan Andrzej 
Tkaczyk jako przedstawiciel Zarządu Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

W tabeli podane są kwoty dofinansowania. Stanowią one 50% kosztów zadania, pozostałą część stanowić będą środki z budżetu gminy.

/red/



Rolnicze dokształcanie

Dołożymy do namiotu

W związku z członkostwem 
Polski w Unii Europejskiej oraz 
zmieniającymi się warunkami 
gospodarowania w globalizującym 
się świecie, producenci rolni muszą 
stawiać czoła nowym wyzwaniom 
i korzystać z nowych form działania. 
Wiedzą o tym producenci rolni 

z terenu Gminy Teresin. Z tego też powodu spora ich grupa 
przybyła do Ośrodka Szkoleniowo Rehabilitacyjnego KRUS 
w teresińskim Pałacu. Celem ich wizyty było szkolenie na temat 
„Tworzenie i funkcjonowanie grup producenckich”. 
Organizatorem kursu był Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
Podczas szkolenia rolnicy mogli zapoznać się ze stanem 

organizacyjnym oraz planem promocji tworzenia i rozwoju 
działalności grup producenckich w Województwie Mazo-
wieckim w 2007r.  Specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego 
wyjaśnili jakie są podstawowe cele i zasady organizowania grup 
producentów, wyboru formy prawnej, opracowania aktu 
założycielskiego i przeprowadzenia procedury rejestracyjnej. 
Ponadto producenci zapoznali się z problematyką prowadzenia 
działalności w grupie, przybliżono kwestię praw i obowiązków 
członków, formy pomocy finansowej, oraz podstawowe 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w obrocie artykułami 
rolno-spożywczymi. Szczególnie zainteresowani mogli na 
miejscu zasięgnąć dodatkowych konsultacji ze specjalistami 
w dziedzinie grup producenckich.

/red/

Podczas XII Sesji Rady Gminy Teresin podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego. Pomoc ta 
dotyczyć będzie zakupu pneumatycznego namiotu ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Sochaczewie.

Namiot taki doskonale sprawdza się jako tymczasowy szpital polowy w sytuacji, kiedy dochodzi do zbiorowego wypadku 
drogowego, czy też innego zdarzenia losowego z udziałem większej liczby poszkodowanych, a nie ma w pobliżu obiektu, w którym 
można byłoby udzielać im pomocy. Zabezpiecza uczestnikom akcji ratunkowych możliwość założenia ubrań ochrony przed środkami 
chemicznymi w czystych i bezpiecznych warunkach. Wykorzystywany jest też jako pomieszczenie do zakładania i zdejmowania 
urządzeń ochrony dróg oddechowych. Służyć może również jako namiot osłonowy w trakcie mniejszych akcji ratunkowych 
związanych z niebezpiecznymi ładunkami w warunkach opadów atmosferycznych. Radni zdecydowali, iż pomoc finansowa, o której 
mowa, zostanie udzielona przez Gminę Teresin w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2007 rok, w wysokości 5.000 zł.

/red/
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Jak głosowaliśmy?
Oto jak głosowali mieszkańcy Gminy Teresin w październikowych wyborach do Parlamentu RP:

PiS

2000 głosów

PO

1289 głosów

PSL

554 głosy

LiD

306 głosów

LPR

87 głosów

Samoobrona

56 głosów

PPP

39 głosów

Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu mieszkańcy naszej 
gminy oddali na reprezentantkę PO Julię Teresę Pitera – 804 głosy. 
W wyborach do Senatu, w Gminie Teresin wygrała Janina Fetlińska 
(PiS), która uzyskała poparcie 1898 osób.

Frekwencja wyborcza w Gminie Teresin wyniosła

 51,35%
w poszczególnych obwodach:

OKW nr1 Teresin – 59,78%, OKW nr2 Teresin – 59,04%, OKW nr3 
Paprotnia – 59,56%, OKW nr4 Paprotnia – 41,20%, OKW Szymanów 
44,95%, OKW Budki Piaseckie – 30,53%.

/red/

46,17%

29,76%

12,79%
7,06%

2,00% 1,29% 0,90%



Dużo pracy, ale z satysfakcją
Z zastępcą wójta Gminy Teresin Markiem Jaworskim 

rozmawia Marcin Odolczyk.

Tak najkrócej - kim jest Marek Jaworski?
Mieszkańcem Teresina, mam 42 lata. Moja żona Agnieszka 

uczy historii w teresińskim gimnazjum, Syn Szymon jest 
uczniem II klasy w tej szkole.

A ponadto? Czytelnicy z pewnością chcieliby więcej 
wiedzieć o osobie wicewójta...

Jestem  absolwentem historii Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. W szkole pracowałem przez 16 lat. Na terenie naszej 
gminy pracę rozpocząłem w 1991 w Szkole Podstawowej 
w Paprotni. Siedem lat później zostałem nauczycielem 
w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie, a po 
reformie systemu edukacji w 1999 roku dwa lata pracowałem 
w Gimnazjum w Teresinie. Do czerwca bieżącego roku uczyłem 
historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Szymanowie oraz Gimnazjum i Liceum Ojców 
Franciszkanów  w Niepokalanowie. W latach 1998 – 2002 byłem 
przewodniczącym Rady Gminy w Teresinie. Ukończyłem  
prawno – samorządowe studia podyplomowe w Instytucie Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jak to się stało, że wzorowy nauczyciel zdecydował się 
opuścić szkolne mury i objąć stanowisko zastępcy wójta?

Dziękuje za komplement, choć nie wiem, czy tak uważają też 
moi uczniowie. Decyzja o objęciu stanowiska wicewójta gminy 
Teresin nie była prosta i zanim do niej dojrzałem upłynęło trochę 
czasu. Najbardziej żal mi było wakacji oraz utraty kontaktu 
z młodzieżą. Wiem jednak, że funkcję wicewójta sprawuję  na 
tym terenie, gdzie mieszczą się ,,moje ‘’ szkoły. Samorząd 
gminny jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych i 
gimnazjów, a więc jest szansa na dość częsty kontakt z młodzieżą. 
Wracając do podstawowego pytania. Propozycję wójta Marka 
Olechowskiego przyjąłem, bo uznałem, że jest to szansa 
kontynuacji rozwoju tej gminy. Taka wizja rządów doprowadziła 
do wprowadzenia gminy Teresin po raz pierwszy do grona 100 
najlepszych gmin w Polsce. Do dziś Teresin w tym elitarnym 
klubie utrzymał swą pozycję. Nie tak dawno gmina otrzymała 
tytuł Gminy Fair Play. Myślę, że nasza współpraca zaowocuje 
jeszcze lepszymi wynikami.                                                                      

Ciągnęło Pana do polityki?
Do niedawna nie lubiłem używania pojęcia ,,polityka” 

w odniesieniu do spraw gminnych. Rozumienie tego terminu jest 
bardzo szerokie; jako sztuka zarządzania może być używana na 
szczeblu lokalnym w rozumieniu polityki inwestycyjnej, 
oświatowej czy informacyjnej. Uważam jednak, że na poziomie 
gminy nie mogą rządzić mechanizmy wielkiej polityki, 
uprawianej przez partie polityczne. Na poziomie gminy 

powinniśmy, moim zdaniem, grupować się i dyskutować wokół 
konkretnego problemu, a nie opcji politycznej. A wracając do 
meritum. Początki mojego startu w polityce gminnej sięgają 1994 
roku. Wtedy to, jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Paprotni, 
zainteresowałem się nowatorskim programem wiedzy 
o społeczeństwie o nazwie Kształcenie Obywatelskie w Szkole 
Samorządowej. Ze względu na specyfikę tego programu, 
ukierunkowanego na żywą i autentyczną współpracę 
samorządowej szkoły z samorządem gminnym, odczuwałem 
w tej materii wyraźny niedosyt. Tak  narodziła  się koncepcja 
wprowadzania do rady gminy większej reprezentacji 
nauczycieli. Chciałem też, aby o budżecie gminy, przez którego 
przechodzi subwencja oświatowa, decydowali również 
nauczyciele szkół prowadzonych przez gminę. Celem 
strategicznym miało być wypracowanie dobrego modelu szkół 
w naszej gminie, opartego na nauczaniu i wychowaniu 
klasycznym. W 1998 roku, roku wyborów samorządowych, 
zaangażowałem się w społeczny protest Mieszkańców Teresina 
przeciwko przejazdowi przez nasz teren tirów. Wkrótce pojawiła 
się koncepcja ówczesnych władz gminy nadania Teresinowi 
praw miejskich. Grupa nauczycieli, wśród których znalazłem się 
i ja, skierowała do władz gminy pokorne pismo z prośbą 
o spotkanie w tej sprawie. W myśl powiedzenia ,,nic o nas bez 
nas” wystawiłem w wyborach sześciu nauczycieli, z których do 
Rady Gminy weszły dwie: ja i Zbigniew Biederka. W radzie 
Gminy Teresin zostałem jej przewodniczącym. Tyle historii. 
Dalsze moje losy być może są Czytelnikom bliżej znane z łam 
ówczesnych dwóch gazet: ,,Prosto z Gminy” i ,,Życie Teresina”. 

Mówi się, że z Pana to taki klasyczny przykład grzecznego 
społecznika. Co Pan na to?

W pracy nauczycielskiej, gdzie ma się codziennie kontakt 
z żywym człowiekiem nie można, ogólnie mówiąc, działać 
schematycznie. A to oznacza, że poszukiwałem czegoś nowego. 
W działalność społeczną angażowałem się w czasie nauki 
szkolnej i studiów. Funkcjonowanie w Radzie Gminy III kadencji 
otworzyło przede mną nowe możliwości działania. Poznałem 
mnóstwo ciekawych ludzi. Wspólnie z przyjaciółmi z Klubu 
Inicjatyw Obywatelskich zainicjowaliśmy akcję sprzątania 
teresińskiego lasu. Propozycją dla młodzieży miał być 
młodzieżowy Klub 4H. Cieszę się, że w ostatnich latach mogłem 
wspomóc parafialną scholę w Szymanowie. W 2004 roku dzięki 
wsparciu rodziców i sponsorów udało się zorganizować 
uroczystość nadania szymanowskiemu Gimnazjum imię Józefa 
Piłsudskiego. Kontynuowany jest w tej szkole, powstały z mojej 
inspiracji, Przegląd Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej. 
Praca społeczna daje bardzo dużo satysfakcji. W mojej głowie 
czekają kolejne pomysły. Mam nadzieję, że sprawowanie funkcji 
wicewójta zaowocuje ich realizacją.

Jakie najważniejsze zadania stoją przed wicewójtem?
Zadania wicewójta wynikają z przepisów samorządowych, 

a w szczególności określone są w regulaminie urzędu gminy. Do 
moich kompetencji należy zastępowanie wójta; bezpośrednio 
podlegają mi: gminne inwestycje, oświata (szkoły podstawowe
i gimnazja – przyp.red.), biblioteki, pomoc społeczna, Teresiński 
Ośrodek Kultury  oraz Zespół Promocji i Informacji Gminy.

A według zastępcy wójta stanowi priorytet w działaniach 
na rzecz rozwoju Gminy Teresin?

W działalności samorządowej szczególnie istotne jest 
określenie hierarchii priorytetów. Do nich zaliczam utrzymanie 
proinwestycyjnego charakteru naszej gminy oraz tworzenie 
właściwego klimatu społecznego dla takiej wizji Teresina. Nie da 
się efektywnie zarządzać w atmosferze ciągłej krytyki 
wszystkiego i wszystkich, krytyki w myśl zasady ,,nie bo nie”. 
Potwierdziła to sytuacja na górze. Taką spójną wizję swojej 
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Wsiąść do pociągu... punktualnie

Polska flaga w każdym domu naszej gminy!

Piknik w rytmach disco-polo

W odpowiedzi na sygnał wójta Marka Olechowskiego dotyczący nagminnego 
opóźniania się pociągu Warszawa – Łowicz, Dyrekcja Kolei Mazowieckich informuje, 
iż w tej sprawie wystąpiła o wyjaśnienie sytuacji do Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. jako Zarządcy infrastruktury kolejowej i koordynatora przewozów. Zdaniem tego 
organu, opóźnienia pociągu spowodowane są trwającymi na torach pracami remontowo-
modernizacyjnymi, które wpływają na częste zmiany rozkładu jazdy. Jednocześnie 
Koleje Mazowieckie zastrzegają, iż nie mają zgody Zarządcy na wprowadzenie zmian 
w rozkładzie jazdy. „Pragniemy zapewnić, iż podejmiemy wszelkie działania, aby 
dostosować harmonogram jazdy pociągów do oczekiwań podróżnych, jak również 
będziemy prowadzić działania zmierzające do wyeliminowania niezależnych od nas 
uciążliwości (...) Prosimy mieszkańców Teresina o cierpliwość i wyrozumiałość.” – 
czytamy w piśmie Dyrekcji KM do wójta Gminy Teresin. Tyle, że wyrozumiałość szefa 
w stosunku do stale spóźniającego się pracownika ma jednak swoje granice...

/red/

Zbliża się kolejna , 89. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zachęcamy Mieszkańców do 
wywieszenia przy swoich domach polskich flag narodowych. Jednocześnie informujemy, że w sekretariacie 
Urzędu Gminy od 5 listopada b.r. w godzinach pracy Urzędu będą wydawane bezpłatnie biało-czerwone flagi. 
Ilość flag ograniczona! Serdecznie zapraszamy.

/red/
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przyszłości gmina Teresin chce skonstruować w dokumencie 
,,Strategia zrównoważonego rozwoju do 2020 roku” 
przygotowywanego przez specjalistów ze Szkoły Głównej 
Handlowej. W czasie publicznej debaty na ten temat w Szkole 
Podstawowej w Teresinie w dniu 17 września 2007 roku duża 
grupa Mieszkańców, reprezentująca różne środowiska, wyrażała 
swoje opinie o naszym lokalnym podwórku. Służba publiczna 
wymaga od każdego pokory i świadomości własnej słabości. 
Tylko z takim przeświadczeniem można z optymizmem patrzeć 
i działać dla dobra wspólnego. W czasie pierwszego spotkania 
z pracownikami Urzędu Gminy podkreśliłem znaczenie 
wzajemnego zaufania i autentycznego wsłuchiwania się 
w problemy Mieszkańców. Nie da się ich poznać tylko 
z perspektywy biurka. To są sprawy fundamentalne. Pozostałe, 
przy spełnieniu powyższych, będą ich naturalną konsekwencją. 
Gmina Teresin skazana jest na sukces. Zainteresowanie 
potencjalnych inwestorów jest ogromne. Stąd wynikła potrzeba 
zintensyfikowania działań Zespołu Informacji i Promocji 
z wykorzystaniem funduszy pozabudżetowych. W budżecie Unii 
Europejskiej na lata 2007 – 2013 zaplanowano pokaźne środki 
finansowe, a więc w wyścigu po unijny grosz trzeba być 
najlepszym i najsprawniejszym. Czasy oczekiwania za 
urzędniczym biurkiem na pieniądze z zewnątrz minęły 
bezpowrotnie...

Jak Pan ocenia te pierwsze miesiące pracy?
Na początku nie mogłem przyzwyczaić się do innego 

charakteru tej pracy. Najwięcej uwagi obecnie poświęcam 

Ostatni weekend września mogliśmy spędzić na obiektach 
GOSiR w Teresinie. Było swojsko. W zabawie nie przeszkodziły 
nawet zapadające ciemności. Organizatorem pikniku byli 
ludowcy z PSL-u. Na murawie stadionu ustawiono scenę, obok 
były stoiska gastronomiczne i karuzele. Kiedy na scenę wkroczył 
jako pierwszy zespół „Weekend”, były obawy o frekwencję. 
Z każdą godziną jednak przybywali mieszkańcy Teresina i okolic. 
Na estradzie królowały zespoły z nurtu disco-polo. Problemy 
zaczęły się wraz z zapadnięciem zmroku, bo teresiński obiekt nie 

referatowi inwestycji. Dopiero z tej perspektywy widać ogrom 
zadań gminy o budżecie 30 mln złotych i inwestycjach 
sięgających 30 %. Obecnie trwają prace projektowe teresińskiej 
obwodnicy, największego wyzwania inwestycyjnego naszej 
gminy. Staram się na bieżąco informować o tym, co dzieje się w 
pozostałych referatach i jednostkach organizacyjnych. Promuję 
naszą gminę w lokalnych rozgłośniach radiowych: Radio 
Niepokalanów, Radio Bogoria, Radio RSC w Skierniewicach. 
6 października promowałem gminę w Radiu Dla Ciebie i w Radiu 
Łódź. Zorganizowałem publiczną debatę na temat rozwoju 
gminy. Na bieżąco przyjmuję interesantów w Urzędzie Gminy, 
gdy zachodzi taka potrzeba wyjeżdżam w trudnych sytuacjach 
w teren. Sumując: dużo pracy i dużo satysfakcji.

W jaki sposób Marek Jaworski spędza czas wolny?
Tego czasu jest stosunkowo niewiele, bo poza urzędowaniem 

staram się odpowiadać na zaproszenia i uczestniczę w różnego 
rodzaju spotkaniach i uroczystościach gminnych czy 
ponadgminnych. Nie da się zamknąć życia społeczności lokalnej 
pomiędzy godzinami pracy Urzędu. Często wiąże się to 
z wyjazdami w soboty i niedziele. Moja rodzina na razie się nie 
buntuje. Dlatego każdy wolny czas chętnie spędzam w domu. 
W miarę możliwości wspieram muzycznie parafialny zespół 
Miriam  w Niepokalanowie, kierowany przez o. Andrzeja 
Sąsiadka.

Dziękuję za rozmowę i życzę owocnej pracy na 
stanowisku.

ma sztucznego oświetlenia. Nie przeszkodziło to jednak zabawie 
i impreza miała prawdziwie piknikowy wyraz. Głównym 
„wodzirejem” był kandydat do sejmu dr Jerzy Krupa, któremu 
towarzyszyli inni kandydaci do parlamentu – Andrzej Kolasa 
i Aleksander Sopliński.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin



„Miriam” zachwyca po raz kolejny

Profesorskie święto

Dobry wynik naszego Gimnazjum

Popularna grupa amatorów "Miriam" pod kierownictwem franciszkanina o. Andrzeja Sąsiadka 
zaprezentowała nam kolejny musical. Kolejny fantastyczny spektakl. Tym razem tematem było życie 
i działalność św. o.Maksymiliana Marii Kolbe. W ten sposób grupa o. Andrzeja Sąsiadka włączyła się 
w przypadające na miesiąc październik obchody 25-lecia kanonizacji o.Maksymiliana. Musical pt. 
„Święty Maksymilian – Szaleniec Niepokalanej” dzięki młodym niezwykle utalentowanym aktorom 
w sposób bardzo charakterystyczny przybliżył nam działalność Świętego i jego bohaterski czyn w 
Auschwitz. Pokazał kim był o.Maksymilian Kolbe, jak wiele dobrego można nauczyć się śledząc 
jego losy, czyny. Całość została otoczona wspaniałą muzyką oraz pieśniami wykonawców z Miriam. 
Choreografię muzyczną opracowała Klara Zawadzka, zaś scenarisz musicalu to dzieło o.Andrzeja. O 
wysokim poziomie przedstawienia świadczyć może, iż musical wystawiany był sześciokrotnie. 
Zawsze w po brzegi wypełnionej sali św. Bonawentury. 

/red/

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich 
pracowników oświaty. Obchodzone w dniu 14 października w tym roku wypadało w niedzielę. 
Dlatego też szkolne uroczystości odbywały się wyjątkowo w tygodniu poprzedzającym lub po tym 
szczególnym dniu. Szkolne akademie poświęcone trudnej i nie zawsze docenianej pracy 
nauczyciela odbywały się we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Były 
życzenia, kwiaty i łzy wzruszenia pedagogów, były też uśmiechnięte buzie uczniów i moc 
podziękowań dla wszystkich profesorów. 

Tegoroczne gminne uroczystości obchodów Dnia Nauczyciela zawitały tym razem do 
Szymanowa. Tamtejsza Szkoła Podstawowa gościła wszystkich pracowników oświaty ze szkół 
prowadzonych przez gminę Teresin. Jak się okazało wybór był wyjątkowo udany, bowiem zarówno 
Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, a przede wszystkim Rada Rodziców stanęli na wysokości 
zadania. Zgromadzonym w sali gimnastycznej pedagogom życzenia pomyślności i sukcesów w 

pracy składali wójt Marek Olechowski, z-ca wójta Marek Jaworski oraz prowadzący uroczystość pełnomocnik ds. oświaty w gminie 
Teresin Bogusław Bęzel. Potem wszyscy znakomicie bawili się podczas przygotowanej przez dzieci z szymanowskiej szkoły części 
artystycznej, której kulminacyjnym momentem był specjalnie przygotowany na tę okazję spektakl pt. „Koszmarny sen zmęczonego 
nauczyciela”. Wcześniej wójt Olechowski wręczył dyrektorom wszystkich szkół z gminy ufundowane nagrody za pracę na rzecz 
teresińskiej oświaty. Otrzymali je: Anna Potkańska (SP Szymanów), Ewa Piotrowska (SP Budki Piaseckie), Grzegorz Fabiszak (SP 
Paprotnia), Grzegorz Więcek (SP Teresin), Joanna Kornacka (Gimn.Teresin) oraz pełniąca obowiązki dyrektora w roku ubiegłym 
Małgorzata Matela (Gimn.Szymanów).

/red/
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Tegoroczny wynik egzaminu gimnazjalnego może nas 
satysfakcjonować: w części humanistycznej 33,47 pkt. i w części 
matematyczno-przyrodniczej 27,50 pkt. 111 uczniów klas 
trzecich łącznie zdobyło 60,97 pkt. na 100 pkt. Dało to nam 
czwarte miejsce w powiecie (inf. „Ziemia Sochaczewska” z 
26.06.07r.). Przed nami elitarne szkoły: Gimnazjum Państwowe 
F. Chopina w Sochaczewie i Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie. Należy przypomnieć, że w 
przeciwieństwie do szkół publicznych, w/w gimnazja przyjmują 
tylko wybranych kandydatów. Ze szkół publicznych wyprzedziło 
nas tylko gimnazjum w Kozłowie Biskupim. Jednak tam pisało 
egzamin tylko 60 uczniów.

Najlepszy wynik w naszej szkole to 98 pkt. /po 49 pkt. w 
dwóch częściach/: 1 ucz. – 98 pkt, 1 ucz. – 94 pkt, 1 ucz. – 93 pkt, 2 
ucz. – 92 pkt, 1 ucz. – 90 pkt.

Tegoroczny wynik jest efektem ciągłych poszukiwań 
nauczycieli, aby zmobilizować uczniów do systematycznej pracy 
i zachęcić do nauki. Cieszy nas, że jesteśmy szkołą, która cały 
czas się rozwija. Kreatywność nauczycieli i ambicja wielu 
uczniów sprawiła, że możemy się pochwalić wieloma sukcesami. 

Wynik egzaminu  klasyfikuje nas 
powyżej średniej powiatowej, 
wojewódzkiej  i  krajowej.  
Miniony rok pokazał, że nie tylko 
jesteśmy bezpieczną szkołą, ale 
także gimnazjum, które dobrze 
przygotowuje swoich uczniów 
do nauki w szkole średniej. To 
był udany rok pracy Gimnazjum 
w Teresinie. 

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny, będzie równie 
satysfakcjonujący. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki 
zdobywania wiedzy dla uczniów. Szeroki wachlarz kół 
przedmiotowych, zajęcia uzupełniające z przedmiotów 
humanistycznych, czwartkowe testy dla kl. III utrwalające 
wiedzę z poszczególnych przedmiotów, to tylko niektóre 
propozycje dla naszych wychowanków.

Dyrektor Gimnazjum w Teresinie
Joanna Kornacka

Gratulacje

Panu Tomaszowi Daczko, nauczycielowi języka polskiego w Gimnazjum w Teresinie serdecznie gratuluję otrzymania nagrody II 
stopnia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Marek Jaworski
zastępca wójta gminy Teresin 



Tegoroczne, IX Dni Kukurydzy Województw 
Mazowieckiego i Łódzkiego przeszły już do historii. Rolnicza 
impreza we wsi Skrzelew nie tylko po raz kolejny przybliżyła 
nam problematykę uprawy kukurydzy, ale też stanowiła 
znakomitą okazję do zapoznania się z najnowszą technologią 
rolniczą.

Setki osób odwiedziły w ubiegłą niedzielę Skrzelew w gminie 
Teresin. Dni Kukurydzy stały się największą wystawą tego 
rodzaju na terenie Województw Mazowieckiego i Łódzkiego 
dorocznym spotkaniem przedstawicieli branży kukurydzianej. 
Od godziny dziewiątej trwał zbiór z poletek demonstracyjnych 
odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Wszystkich przybyłych 
uroczyście powitał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Tadeusz Szymańczak. Po oficjalnym otwarciu IX Dni Kukurydzy 
i przemówieniach organizatorów oraz zaproszonych gości na 
wszystkich czekało mnóstwo atrakcji. Można było pozwiedzać 
poletka herbicydowe i nawozowe. Trwała prezentacja firm 
branżowych z zakresu produkcji rolniczej. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu rolniczego oraz 
pokaz użytkowania maszyn rolniczych. Nie zabrakło też jak 
i przy każdej tego typu imprezie kiermaszu drzewek owocowych 
i roślin ozdobnych oraz kramów ze zdrową żywnością. 
Dodatkową atrakcję stanowiły konkursy z ciekawymi 
nagrodami, występy zespołów folklorystycznych i młodzie-
żowych. Dla zwycięzców konkursów związanych z tematyką 
uprawy kukurydzy czekały nagrody i puchary. Słowem, rolnicze 

MODR  Warszawa na terenie Oddziału Bielice organizuje 
w roku bieżącym

Konkurs :   „Najlepszy Produkt Tradycyjny”
Celem konkursu  jest zidentyfikowanie wytwarzanych 

w danym regionie produktów tradycyjnych , pogłębienie wiedzy 
konsumentów na temat tradycyjnej żywności i polskiego 
dziedzictwa kulinarnego, współtworzenie wizerunku obszaru 
swojego pochodzenia i tym samym zachęcenie do odwiedzenia 
danego regionu, oddziaływując  jednocześnie na rozwój 
turystyki.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, gospodarstwa 
agroturystyczne, które wytwarzają produkty do bezpośredniego 
spożycia lub sporządzania potraw. Zgłaszane produkty muszą 
charakteryzować się tradycyjną, ugruntowaną w czasie metodą 
wytwarzania.

Produkty muszą zawierać się w poniższych kategoriach:
- mięso świeże oraz produkty mięsne
- sery i inne produkty mleczne
- warzywa i owoce ( przetworzone i nie)
- wyroby piekarnicze i cukiernicze
- oleje i tłuszcze

święto jakich potrzeba. Organizacja Dni Kukurydzy ma swoją 
tradycję, jak też ukształtowany wizerunek, a szybko rosnąca 
liczba wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy o jej 
celowości. Przypomnijmy, że współorganizatorami IX Dni 
Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego byli: 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecka Izba Rolnicza, 
Łódzka Izba Rolnicza, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
Radzików, Urząd Gminy w Teresinie, Zarząd Gminny NSZZ 
"Solidarność" Rolników Indywidualnych w Teresinie. 
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Dniami 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 Warszawsko 
Zachodniego.

/mo/

- miody
- gotowe dania i potrawy
- napoje ( alkoholowe i bezalkoholowe)
Zgłoszenie produktu do konkursu, powinno zawierać:
- dane personalne zgłaszającego
- określoną kategorię
- krótki opis produktu określający jego tradycyjny 

i regionalny charakter
Zgłoszenia produktów do konkursu przyjmowane  będą przez 

Powiatowe Zespoły Doradców MODR O/ Bielice w Urzędach 
Gmin do 15 listopada bieżącego  roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr

tel. 0 -46 8621714.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wiosną 2008 roku podczas 

„ Mazowieckich Targów Agroturystycznych” w Warszawie.

Sporządziła:
Alicja Gurzyńska

Kierownik Wydziału GWiA  
MODR O/Bielice

Święto kukurydzy

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie o/Bielice informuje
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Zapaśnik z Teresina Szymon Piątkowski został brązowym medalistą Mistrzostw Polski 
Seniorów w zapasach w stylu wolnym! W finałowym turnieju rozegranym w Brzegu Dolnym 
zawodnik LKS Greiner Mazowsze stanął na podium udowadniając, iż w dalszym ciągu liczy się 
w krajowej czołówce najlepszych zapaśników.

Na mistrzowskich matach w kategorii wagowej do 74kg zanotował tylko jedną porażkę. Uległ na 
punkty Krystianowi Brzozowskiemu z Górnika Łęczna. To renomowany przeciwnik, czwarty 
zawodnik Igrzysk Olimpijskich i brązowy medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Europy. Szymon 
postawił jednak trudne warunki i nie wiele zabrakło by to on cieszył się ze szczęścia wygranej. 
W pojedynku o brązowy medal pokonał Adama Sobieraja z klubu Grunwald Poznań, który 

reprezentował Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Świata w zapasach w stylu wolnym. Naszemu zapaśnikowi serdecznie 
gratulujemy!

/red/

Medalowo zakończył się dla Justyny Barciak jej występ w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w zapasach kobiet. Na matach w Stargardzie Szczecińskim zawodniczka LKS Greiner Mazowsze 
Teresin wywalczyła brąz w kategorii wagowej do 63kg. 

Jest to już siódmy medal w jej dotychczasowej karierze sportowej z zawodów rangi Mistrzostw 
Polski. Sukces tym cenniejszy, bowiem osiągnięty mimo ciągle jeszcze dużych problemów z nie do 
końca wyleczonymi kontuzjami, które cały rok bardzo dokuczają Justynie. Jednak ciężka praca i 
godna pochwały sportowa ambicja przyniosły swój efekt. W Stargardzkich zmaganiach nasza 
zapaśniczka uległa jedynie odwiecznej rywalce Annie Zwirydowskiej z klubu ZTA Zgierz, zresztą 
wielokrotnej medalistce Mistrzostw Świata i Europy. Justyna przegrała z nią po bardzo wyrównanym i 
zaciętym pojedynku w dwóch rundach - dwa razy po 1:0 w punktach technicznych. Sympatycznej 
zawodniczce oraz trenerowi Arturowi Albinowskiemu serdecznie gratulujemy!

/red/

Teresin rewelacją Pucharu. 
Wspaniały debiut Krzysztofa Kamińskiego!  

Brąz Szymona

W Płońsku na medal

Sukces mimo kontuzji

KS Teresin – Mszczonowianka Mszczonów 5:3 (2:1)
Bramki dla Teresina: Bartosiewicz  2, Kamiński 2, Gadziała
KS Teresin: Karczewski – Gadziała, D. Buczyński, 

Szczypkowski, Ponieważ -  Hemka, Niedziński, Hołoś, 
Bartosiewicz  – Zaborowski (Kamiński), K. Buczyński

Tego nikt się nie spodziewał! Mimo dużego osłabienia KS 
Teresin w piątej rundzie Pucharu Polski wyeliminował kolejnego 
przedstawiciela piątej ligi, zresztą wicelidera rozgrywek 
Mazowieckiej Ligi Seniorów, Mszczonowiankę Mszczonów. W 
środowe popołudnie nie mogli wystąpić m. in. Robert Bajurski, 
Sebastian Gwiazda, Mariusz Krupa czy żaden z braci Stencel. 
Początek zupełnie nie zapowiadał końcowego sukcesu. Przez  
pierwsze 20 minut grający dwie klasy wyżej przeciwnik zamknął 
nas na własnej połowie, czego efektem była dość szybko zdobyta 

Udanie zaprezentowała się grupa teresińskich biegaczy w 
imprezie biegowej, jaka miała miejsce w Płońsku. Odbył się tam 
tradycyjny IX OGÓLNOPOLSKI BIEG im. Piotra Sękowskiego. 
Rywalizacja podzielona została na kilka kategorii wiekowych. 
Na słowa uznania zasługuje Julian Andryszczyk. Uczeń III klasy 
Szkoły Podstawowej w Teresinie po raz pierwszy startował w tak 
dużej imprezie. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Patryk 
Kazimierski, który startując razem z rok starszymi zawodnikami 
zajął trzecie miejsce. Gwiazdą zawodów był Rafał Paliński, 
stoczył on bowiem bardzo zacięty pojedynek z zawodnikami 
MKS Płońsk by zająć ostatecznie trzecią lokatę w swojej 

bramka. Potem sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Przy 
wyniku 2:2 na boisku pojawił się absolutny debiutant z kadry 
juniorów - Krzysztof Kamiński. Piękniejszego debiutu raczej nie 
można sobie wymarzyć. 17-latek  grając zaledwie przez ostatnie 
15 minut zdobył 2 bramki! Mamy więc spory talent, oby tylko 
słuchał on dobrych doradców i czynił kolejne postępy.  Jeszcze 
jedno trafienie dla Teresina dołożył Kamil Bartosiewicz, a goście 
zdobyli już tylko jedną bramkę i supersensacja stała się faktem! 
Wygraliśmy 5:3, stając się prawdziwą rewelacją tegorocznych 
rozgrywek o Puchar Polski. Czekamy na kolejne sukcesy, szósta 
runda rozegrana zostanie 17 listopada czyli już po zakończeniu 
ligowej rundy jesiennej. Gratulacje!

Marcin Maciąg

kategorii. Oto miejsca naszych reprezentantów: 
- bieg dla dzieci szkół podstawowych - kl. III na dystansie 

400m w kategorii chłopców – 4 miejsce - Julian Andryszczyk SP 
w Teresinie

- chłopcy rocznik 93/94 bieg na dystansie 2 km – 3 miejsce - 
Rafał Paliński Gimnazjum w Teresinie

- chłopcy rocznik 91/92 bieg na dystansie 2 km – 3 miejsce - 
Patryk Kazimierski  Gimnazjum w Teresinie

- bieg główny na dystansie 6 km – w kategorii powyżej 20 lat – 
2 miejsce Andrzej Andryszczyk GOSiR w Teresinie.
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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

ODSZKODOWANIA
JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU JAKO:

wKIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
wSTRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
wZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA 
             LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

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

Zapytaj! To nic nie kosztuje!
Otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.

Wszelkich konsultacji udzielamy bezpłatnie. Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą 
w Twoim domu lub innym wybranym miejscu.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych do czasu uzyskania odszkodowania !!!!!

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM 
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH 

MIDAS LEX



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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Wszystko na temat gazyfikacji Teresina.

słuchajcie audycji samorządowej
w Radiu Niepokalanów 102,7 FM

Piątek, 9 listopada, godz.12.20

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!



Trzeci weekend października w Niepokalanowie był wielkim 
świętem. W ramach uroczystości Jubileuszu 25-lecia kanonizacji 
św. Maksymiliana Kolbe zjechało tu wielu dostojnych gości 
świeckich i duchownych. 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła dwudniowa 
konferencja, której głównym tematem była aktualność przesłania 
Świętego, którego na ołtarze wyniósł 25 lat temu papież Jan 
Paweł II.

Uczestnikami sympozjum byli biskupi z Polski i Niemiec 
oraz inni znamienici goście. Wśród nich Prymas Polski kard. 
Józef Glemp, generał Zakonu o. Marco Tasca z Rzymu oraz 
kilkudziesięciu byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Przybyłych w piątek (19.10) gości powitał o. Grzegorz 
Bartosik, przełożony prowincji warszawskiej. Generał Zakonu 
wprowadził w tematykę konferencji, mówiąc o wpływie św. 
Maksymiliana na charyzmat franciszkanów w XX wieku. Kard. 
Józef Glemp przybliżył atmosferę społeczną panującą w Polsce 
w tym czasie. O. prof. Leon Dyczewski, socjolog kultury, autor 
wielu książek i opracowań o św. Maksymilianie, zwrócił uwagę 
na niego jako obrońcę człowieczeństwa. O godz. 18.00 Mszę św. 
w Bazylice odprawił Prymas Polski. Pierwszy dzień konferencji 
zakończył się jednak wspomnieniami z dnia kanonizacji. 
Podzielili się nimi o. Eugenio Galignano, asystent i prezes 
międzynarodowy MI z Rzymu oraz o. Witold Gral, archiwista 
prowincjalny z Gdyni. 

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Jutrzni (pierwsza 
część liturgii godzin odmawianej o wschodzie Słońca) 
w Sanktuarium Św. Maksymiliana. Następnie w sali Św. 
Bonawentury odbyła się I sesja podczas, której swoje referaty 
wygłosili goście: kard. Claudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. 
Duchowieństwa (Watykan) – „Św. Maksymilian M. Kolbe jako 
znak dla Kościoła i dla kapłanów” oraz senator Jan Szafraniec 
(Białystok) – „Media jako środek doskonalenia człowieczeństwa 
w ujęciu Św. Maksymiliana”. Jako wstęp do dyskusji dwugłos w 
temacie „Św. Maksymilian M.Kolbe – patron pojednania” zabrali 
kolejni goście uroczystości jubileuszowych: prof. Władysław 
Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych RP, jak też 

prof. Bernard Vogel, Prezes Zarządu niemieckiej Fundacji 
Konrada Adenauera. Wieczornej Mszy św. przewodniczył ks. 
Kard. Claudio Hummes, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa 
w Watykanie. Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na II sesję. 
Aktywnymi uczestnikami dyskusji panelowej nt: „Dlaczego i dla 
kogo dzisiaj św. Maksymilian może być patronem, w czym może 
być wzorem, w czym może inspirować współczesnego człowieka 
(człowieka XXI w.)” byli głównie: dr Priedrich Kronenberg, 
prezydent Maximilian-Kolbe-Werk (Freiburg, Niemcy), 
o. Engelbert Otte OFMConv, prowincjał Prowincji św. Elżbiety 
(Wurzburg, Niemcy), prof. Jan Berner, były prezydent miasta 
Pabianic, bp Błażej Kryszyłowicz, biskup pomocniczy 
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (Szczecin), o. dr Jerzy 
Norel OFMConv, wikariusz generalny (Rzym).

Na zakończenie drugiego dnia obchodów jubileuszowych 
w Niepokalanowie mogliśmy wysłuchać specjalnego koncertu 
„W Hołdzie św. Maksymilianowi w wykonaniu Chóru 
Akademickiego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie pod dyrekcją prof. Kazimierza Szymonika. 

Kulminacja obchodów Jubileuszu 25-lecia kanonizacji św. 
Maksymiliana Kolbego nastąpiła w niedzielę (21.10). O godz. 
11.30 rozpoczęła się transmitowana na żywo przez TV Puls 
i Radio Niepokalanów uroczysta Msza św. dziękczynna 
z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i Niemiec, 
przedstawicieli parlamentu i władz samorządowych. Liturgii 
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił abp Józef Michalik, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.  Współprze-
wodniczył bp Konrad Zdsara, osobisty delegat przewodni-
czącego Konferencji Biskupów Niemieckich kard. Kahrla 
Lehmana (Gorlitz). 

Do jubileuszu Niepokalanów przygotowywał się przez cały 
rok, dzięki dobremu planowaniu udało się zrealizować duże 
wyzwanie, jakie stanowiła organizacja tak uroczystych 
obchodów 25-lecia kanonizacji założyciela Niepokalanowa. Dziś 
możemy powiedzieć, że to ogromne przedsięwzięcie okazało się 
sukcesem. Św. Maksymilian mógłby być dumny...

/red/

25-lecie kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego

Teresin na falach eteru
Minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin od nominacji Gminy 

Teresin do miana „Fair Play”, a o naszym sukcesie wiedziała jedna 
trzecia obszaru Rzeczpospolitej. Była też okazja, aby promować 
ziemię teresińską.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio dla Ciebie” swoim 
zasięgiem dociera do słuchaczy od Olsztyna na północy do Kielc na 
południu, od Łodzi na zachodzie po granice wschodnie. Przyjęliśmy 
zaproszenie redaktora Piotra Łosia do jego audycji „Gościniec”. 
Program był emitowany „na żywo” w sobotę 6 października. Z-ca 
wójta Gminy Teresin Marek Jaworski mówił m.in. o historii Teresina, 
rocznicach Niepokalanowa oraz współczesnych problemach naszej 
małej ojczyzny. Była to też dla nas okazja do promocji gminy 
skierowanej do potencjalnych inwestorów.

Jeszcze tego samego dnia, razem z Tadeuszem Szymańczakiem, 
pojechaliśmy do Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni Radiowej 
„Radio Łódź”. Tu też, w audycji „na żywo” mogliśmy promować 
nasz region na obszarze centralnej części kraju.

Warto dodać, że we wrześniu br., z-ca wójta miał wywiady 
radiowe w lokalnych rozgłośniach tj. w „Radiu Niepokalanów”, Radiu „RSC” Skierniewice, a także w Radiu „Bogoria” Grodzisk 
Mazowiecki.

Zbigniew Bonalski 
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin
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