Numer 11/2009
ISSN 1509-9814
egzemplarz bezpłatny

Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty.
Że jak mówi Wam wszystkim dawne,
odwieczne orędzie - z pierwszą na niebie gwiazdką,
Bóg w Waszym domu zasiądzie…
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór
upłyną Wam w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej
gałązki…
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego pokoju, wytrwałości i wielkiej radości
oraz błogosławieństwa Bożego i zdrowia
w każdym dniu nadchodzącego Roku...

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin
wraz z członkami Rady
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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Przeżyjmy to jeszcze raz…
czyli gminne wydarzenia roku 2009

Marzec
50-lecie Kapłaństwa ks.
Kanonika Pawła Flaszczyńskiego, proboszcza parafii
Szymanów

Styczeń
IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK „Nasze
wieczne kolędowanie” Niepokalanów

Luty
Halowe Mistrzostwa Mazowsza w
łucznictwie Teresin ‘2009, złoty medal
Oli Klaty

Kwiecień
Amerykanie w Teresinie IV Międzynarodowy Turniej
o Puchar Mazowsza
w zapasach w stylu wolnym
Teresin ’2009, największa
tego typu impreza w kraju.

Kwiecień
Konferencja „Lokalnego Ożywienia
Gospodarczego” powiatu sochaczewskiego, Chabrowy Dworek.

Marzec
Puchar Polski Kadetów w zapasach
w stylu wolnym Teresin ‘2009,
Mariusz Zdanowski (LKS Mazowsze)
zdobywcą głównego trofeum.

Czerwiec
Co piąty mieszkaniec
Gminy Teresin wziął udział
w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Maj
XXIV Międzynarodowy Katolicki
Festiwal Filmów i Multimediów
„Niepokalanów 2009”.

Czerwiec
Teresińska Noc Czerwcowa, Andrzej
„Piasek” Piaseczny GWIAZDĄ
WIECZORU!.
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WESOŁA NOWINA !
W dniu 1 grudnia 2009 roku obradował Zarząd Sejmiku województwa mazowieckiego nad zatwierdzeniem dofinansowania
z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.3 – „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną”.
Gmina Teresin opracowała i złożyła swój wniosek na 85% pomoc w realizacji projektu potocznie zwanego Obwodnicą Teresina
o oficjalnym tytule „Kompleksowe przygotowanie pod działalność
inwestycyjną w gminie Teresin – etap I”.
Polegał on będzie na budowie drogi przystosowanej do ruchu
pojazdów ciężkich wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem ciągnącej się od Al. XX-lecia (przy dawnej RSP) przez Gaj, Elżbietów,
Szymanów do drogi powiatowej do Aleksandrowa. I etap, którego
koszt oszacowano na ogromną sumę 43 mln 695 tys. zł, to odcinek

prawie 4 km kończący się na drodze do Hermanowa w kierunku
Kawęczyna.
A teraz to co dla gminy najmilsze, otóż Zarząd Sejmiku zaliczył nasz projekt do wiodących. Podjął decyzję, że otrzymamy dofinansowanie w maksymalnej wysokości 85%, co stanowi 37 mln
141 tys. zł !.
O tym ogromnym naszym sukcesie będę mógł napisać oficjalnie po otrzymaniu uchwały Zarządu Sejmiku Mazowieckiego
i podpisaniu umowy z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem,
co powinno się stać najdalej do końca stycznia 2010 roku.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Gmina Teresin – Gminą FAIR PLAY 2009 !
Podczas uroczystej gali,
która odbyła się 4 grudnia
br. w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie, nasza Gmina
po raz trzeci – i jako jedna
z trzech na Mazowszu –
otrzymała certyfikat „Gmina Fair Play 2009”. Dodatkowo
została uhonorowana tytułem ‘Złota Lokalizacja Biznesu’.
Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do
takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla
rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. To właśnie
gminy, jako najmniejsze a jednocześnie podstawowe jednostki
administracyjne w Polsce, powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze
warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Za taki
samorząd organizatorzy po raz trzeci z rządu uznali Gminę Teresin.
Tradycyjnie już kapituła konkursu oceniała
gminy trójstopniowo. Prowadziła badania inwestorów, audyty gminy oraz ocenę oferty gminnej
i materiałów przygotowanych przez gminy.
Certyfikat „Gmina Fair Play” jest znakiem
bardzo dobrze rozpoznawalnym w Polsce. To
sygnał dla inwestorów, że w gminach Fair Play,
mogą liczyć na odpowiednią jakość obsługi.
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.
Prestiżowy i mający swoją renomę w Polsce 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
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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 wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lech Kaźmierczak. Wizytówka naszej gminy ponownie znalazła się w katalogu ofert inwestycyjnych, jaki prowadzony jest na stronie internetowej „Gminy Fair Play”. „Tworząc
konkurs dla samorządów „Gmina Fair Play” – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji chcieliśmy przede wszystkim odnaleźć
i wskazać gminy zdeterminowane, prężne, z nowymi i dobrymi
pomysłami na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim
zainteresowanym stronom. Chcieliśmy wskazać polskim i za-

granicznym 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”
– tak o laureatach tegorocznej edycji konkursu wypowiadali się
organizatorzy Konkursu. Bądźmy dumni, że za taką lokalizację
dla inwestorów uznano gminę, której wspólnie jesteśmy mieszkańcami.
/red/
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Z prac Rady Gminy Teresin

Piątek 20 listopada był dniem, w którym
Rada Gminy spotkała się po raz trzydziesty
siódmy w tej kadencji. Tym razem na przyjęcie czekało sześć projektów uchwał.
Podejmując pierwszą z nich Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się do wniosku złożonego przez Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski
Gimnazjum w Teresinie w sprawie nadania
tej zasłużonej placówce imienia św. Franciszka z Asyżu. Uchwała ta, wejdzie jednak
w życie z dniem 27 maja 2010 r., bowiem
na ten dzień szkoła zaplanowała uroczystość nadania imienia.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010
rok. Tym samym, stawki podatku na nadchodzący rok pozostają na poziomie roku
2009 (szerzej na ten temat piszemy w artykule „Podatek od nieruchomości”).
Kolejna uchwała dotyczyła stawek podatku od środków transportowych, które od
kilku już lat wciąż pozostają na preferencyjnym poziomie. Jak zaznaczył Wójt Marek
Olechowski - w ubiegłym roku wskaźnik
rejestracji nowych samochodów wzrósł
o kilkaset procent.
W dalszej części obrad Rada zapoznała
się z informacją o wysokości średniej ceny
skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży
drewna do celów wymiaru podatków rolnego i leśnego na 2010 rok (patrz str. 12).
Podjęto również uchwałę w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze
Gminy Teresin na okres od dnia 01.01.2010
r. do dnia 31.12.2010 r. Wniosek w tej spra-

wie złożył wcześniej do Rady Gminy p.o .
Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Marek Misiak. Według niego
analiza wykonania planu dochodów i kosztów Zakładu za trzy kwartały b.r. pozwala
twierdzić, iż utrzymanie stawek opłat za
świadczone przez GZGK usługi, w roku
2010 mogą pozostać na poziomie stawek
z roku 2009.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała była podjęta na poprzedniej sesji, ale w związku z uwagami Regionalnej
Izby Obrachunkowej została przygotowana
nowa, a tamtą uchylono. Okazuje się bowiem, iż dotacja może być udzielona w tym
samym roku, w którym wykonywane będą
prace budowlane przy zabytku.
Na zakończenie Rada przyjmując stosowną uchwałę dokonała zmian w budżecie
gminy na rok 2009.
/red/

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku mam przyjemność złożyć w imieniu Strażaków
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie oraz własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Prezes OSP-Teresin
Przedpełski Paweł

Podatki bez zmian
Rada Gminy Teresin uchwaliła wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości na 2010 rok. Pozostają one na zeszłorocznym poziomie. Oto wykaz nadal obowiązujących stawek:
1) od gruntów:
a. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1m2 powierzchni – 0,71 zł,
b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych, od 1m2 powierzchni – 4,04 zł,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2
powierzchni – 0,21 zł.
2) od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych, 1m2 powierzchni użytkowej – 0,57 zł,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków
mieszkalnych
Sprzedam
lub ich części
zajętych
na
p
r
o
w
a
d
z
e
n
ie
z możliwością zabudowy
działalności
gow Teresinie
spodarczej, od
o powierzchni
1m2 powierzch5.000 m2 lub 3.000 m2.
ni
użytkowej –
W drodze media (prąd, woda, kanalizacja).
18,90 zł,
Informacje pod nr
c. zajętych
na prowadzetel. 0607-158-331
nie działalności
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gospodarczej
w zakresie obroPosiadam do wynajęcia
tu kwalifikowanym materiałem
kwatery w centrum
siewnym,
od
1m2 powierzchTeresina.
ni użytkowej –
9,24 zł,
Wiadomość pod nr tel.
d. zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1m2 powierzchni użytkowej –
4,01 zł,
e. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego, od
1m2 powierzchni użytkowej – 3,60 zł.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Decyzją radnych zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle (wodociągi) przeznaczone do zbiorowego
zaopatrzenia mieszkańców Gminy Teresin w wodę, a stanowiące
mienie komunalne. Ponadto wolne od podatku będą nieruchomości
lub ich części służące do realizacji zadań gminy w zakresie kultury
i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
/red/
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1 DH ZHP Teresin – oj, dzieje się!

W dniu 3 listopada dh Marek Pietrasik został drużynowym
„Czarnej Jedynki” przejmując tą funkcję od Łuksza Pietruszewskiego. Razem z przyboczną Kasią Haber oraz zastępowymi:
Jurkiem Makowieckim, Olą Śliwińską i Jakubem Graską pro-

wadzą drużynę. Uroczystości Odzyskania Niepodległości, biwak
andrzejkowy w Młodzieszynie, koncert inaugurujący WOŚP na
Torwarze, spotkanie z Prymasem w Katedrze Warszawskiej, Betlejemskie Światło Pokoju, wyjazd do Poznania na widowisko „Wigilie Polskie” - to tylko ważniejsze z rzeczy, które zorganizowała
drużyna w ostatnich miesiącach roku. Do najistotniejszych wyzwań
należy organizacja spotkania z byłymi harcerzami i instruktorami
hufca.
Wszystkich weteranów, harcerzy i instruktorów ze wszystkich drużyn Hufca ZHP Teresin, którym „ciągle w duszy gra”
zapraszamy na spotkanie w dniu 8 stycznia 2010 w GOSiR o godzinie 18.30. Bliższe informacje u dh. Jarosława Dąbrowskiego
tel 609 79 55 60.
Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom życzymy Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
podharcmistrz Jarosław Dąbrowski

KOMUNIKAT
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, że z dniem 31 grudnia 2009 r. zostaje zamknięte Składowisko
Gminne w Topołowie. Mieszkańcy, którzy nie posiadają koszy winni zawrzeć umowę na odbiór odpadów z firmą REMONDIS nr
tel. 862 20 42 lub z inną firmą wykonującą takie usługi. Zawierać umowy można również poprzez upoważnioną pracownicę Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie tel. 861 37 08.
p. o. Dyrektor GZGK
Marek Misiak

Komunikat firmy REMONDIS

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.12.2009 r. na podstawie obowiązujących przepisów Prawa Wspólnotowego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, ulegają zamknięciu wszystkie krajowe składowiska odpadów komunalnych nie spełniające
standardów Unii Europejskiej. Spowoduje to znaczny wzrost kosztów transportu oraz utylizacji odpadów komunalnych. W związku
z powyższym od dnia 01.01.2010 r. zmuszeni jesteśmy podnieść ceny naszych usług do wysokości uwzględniającej ponoszone przez
nas koszty.
Nowa stawka za wywóz odpadów obowiązująca od 01.01.2010 r. będzie wynosiła:
• Pojemnik 120 l wynosi 18,00 zł (+ 7% VAT)
• Pojemnik 240 l wynosi 35,00 zł (+7% VAT)
• Pojemnik 1100 l wynosi 99,00 zł (+7% VAT)

Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie pragnie bardzo podziękować sponsorom za pomoc w przygotowaniu loterii andrzejkowej. Sponsorami byli: Firma ,,Bakoma”- p. Komorowski, Apteka ,,Calendula”, Bank Spółdzielczy
w Teresinie, Lecznica zwierząt - p.Bożena Stokłosa, Sklep warzywny A&J PARTNER- p.Aneta Olszak, Sklep wielobranżowy- p.Dorota
i Wojciech Chojnaccy, Firma transportowa- p.Agnieszka Banaszek, Sklep odzieżowy- p.Agnieszka i Robert Króliczak, Księgarniap.Hanna Guzik, Kwiaciarnia- p.Agnieszka Kołodziejak, Koordynator Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Teresinie – p..Maria Wójcicka, p.Jacek i Aneta Haber, p.Anita Kacprzak, p.Agnieszka Śmigielska, p.Monika Machecka, p.Sylwia Białkowska, p.Wioletta i Paweł Liberadzcy, Rodzice dzieci.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Okurowska

Uwaga!

W wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia Urząd Gminy w Teresinie będzie nieczynny.

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 15 stycznia 2010 roku o godzinie 12.20
– rozmowa o X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie
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X Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze Wieczne Kolędowanie”

Niepokalanów 22-24 stycznia 2010
Teresiński Ośrodek Kultury ma
ogromny zaszczyt po raz dziesiąty zaprosić wszystkich mieszkańców i miłośników
muzyki na jedną z najwspanialszych imprez organizowanych przez naszą placówkę. Z najdalszych zakątków naszego kraju przyjeżdżają na nią artyści, aby Panu Jezusowi
śpiewać i wspólnie radować się z jego przyjścia na świat.
Chcąc przedstawić widzom i uczestnikom konkursu siłę wiary i narodowej tradycji, Festiwal, jak co roku, przebiegać będzie
pod hasłem: „Nasze wieczne kolędowanie”. Jak co roku, warto
zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na różnorodność scenicznych
prezentacji (zespoły i soliści, starsi i dzieciaki, barwne grupy folklorystyczne), Festiwal zaznaczył się już urokliwym charakterem
medialnym. O wydarzeniu tym pisze ogólnopolska prasa katolicka i
gazety lokalne, mówi o nim radio. Mamy nadzieję, że i mieszkańcy
naszej Gminy po raz kolejny nie zawiodą, i tym razem zagoszczą
w Sali Św. Bonawentury.
Charakter i tematyka Festiwalu pozwala myśleć o naszym spotkaniu jak o „wielkiej pielgrzymce” tak, więc i Wasz dar uczestnictwa przyjmujemy z radością.
W tym roku przypada już DZIESIĄTA edycja naszego
Festiwalu. Jest to dowód na to, że ludziom potrzebne są tego typu

spotkania, wspólne kolędowanie, wymiana doświadczeń. Z roku na
rok Festiwal jest coraz ciekawszy pod względem wykonawczym,
poziom prezentacji również wzrasta, co nas ogromnie cieszy. Nasz
JUBILEUSZ chcemy uczcić KONCERTEM JUBILEUSZOWYM, na który gorąco już dziś zapraszamy.
Wprowadzenie do Festiwalu nastąpi 17 stycznia 2010 r.
w Bazylice w Niepokalanowie. Z koncertem JUBILEUSZOWYM
wystąpią młodzi artyści z Teresińskiego Ośrodka Kultury.
W dniu 24 stycznia 2010r. o godz. 13.00, w dniu zakończenia Festiwalu, odbędzie się Koncert znanego i lubianego zespołu
– ARKA NOEGO. Po nim nastąpi ogłoszenie wyników Festiwalu
i Uroczysty Koncert Laureatów X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „Nasze Wieczne Kolędowanie” 2010. Zarówno na Festiwal jak i na koncerty towarzyszące –
WSTĘP WOLNY! Zapraszamy bardzo gorąco!
Mariusz Cieśniewski
dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury,
o. Andrzej Kuśmierski
proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Niepokalanowie,
Joanna Cieśniewska
szef artystyczny Festiwalu.

O Złotego Cycerona czyli Powiatowe Dni Retoryki

Uczniowie ze szkół i placówek kulturalnych z terenu powiatu sochaczewskiego zawitali do Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Przybyli tu by wziąć udział w IV Powiatowych Dniach Retoryki.
W dniach 18-19 listopada na ‘powiatowym forum’ nie tylko wypowiadali się na wybrany temat, a też po prostu poznali się, zintegrowali i nawiązali twórczą współpracę. Celem przedsięwzięcia
jest edukacja młodzieży w dziedzinie retoryki, czyli sztuki pięknego mówienia, oraz stworzenie możliwości publicznej wypowiedzi
młodych ludzi na tematy, które są dla nich ważne – które ich poruszają, martwią śmieszą lub złoszczą. Organizatorzy przygotowali

dwie konkurencje retoryczne do wyboru. Jedną z nich było „Przemówienie”. Każdy uczestnik miał za zadanie wygłosić przygotowaną samodzielnie lub pod okiem swojego nauczyciela przemowę
o dowolnej tematyce. W konkurencji „Poezja” należało zaś zaprezentować jeden wybrany wiersz. Prezentacje oceniało specjalnie
powołane profesjonalne Jury. Dodatkową propozycją była rywalizacja w ramach scenicznych Pokazów Mody. W tym roku motywem przewodnim był sen. Oto wyniki uczniów z gminy Teresin:
Szkoła Podstawowa
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Patrycja Trzos (SP Teresin), Brązowy
Cyceron – Iga Przybyłowska (SP Teresin).
Wyróżnienia: Sonia Pietz (SP Teresin).
Kategoria – Poezja:
Złoty Cyceron – Patrycja Łupińska (SP Teresin), Srebrny
Cyceron – Zuzanna Gołębiowska (SP Szymanów), Brązowy
Cyceron – Agata Dudkowska (SP Paprotnia).
Wyróżnienia: Daria Drużyńska (SP Paprotnia).
Pokaz Mody
Nagrodę „Złotego Kopciucha” otrzymali artyści ze Szkoły
Podstawowej w Teresinie za Pokaz Mody „Moda jak we śnie”.
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Marianna Fijewska (Gimn. Teresin),
Wyróżnienia: Jakub Załuski (Gimn. Teresin), Adam Boniecki
(ZS Teresin), Aleksandra Śliwińska – (Gimn. Teresin).
/red/

Z a pra s z a m y n a s t r onę internetową www.teresin.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, 046 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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INWESTYCJE 2009 – PODSUMOWANIE
Dobiega końca budżetowy rok 2009.W planie finansowym na ten rok inwestycje pochłonęły kwotę ponad 6,5 miliona złotych. W tym roku
kontynuowane były zadania związane z budową bądź remontem lokalnych dróg i termomodernizacją gminnych budynków. Powstały nowe linie
wodociągowe. W placówkach szkolnych prowadzone były remonty pomieszczeń, prace zewnętrzne oraz porządkowano tereny wokół szkół.
Boiska sportowe i place zabaw zyskały estetyczne ogrodzenia bądź nowe wyposażenie. W ramach poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach
wykonane zostały nowe odcinki chodników, zamontowano ,,muldy” spowalniające, uzupełniane są lampy oświetleniowe przy drogach. Rozbudowujemy system monitoringu –w tym roku objęto nim teren wokół Szkoły Podstawowej oraz Hali Sportowej w Teresinie. Poniżej zestawiono
najważniejsze wydatki inwestycyjne w bieżącym roku .

DROGI - 2 mln 800 tys. złotych
Inwestycje związane z budową bądź remontem lokalnych dróg oraz przygotowaniem dokumentacji projektowo - technicznej stanowią najważniejszą pozycję w tegorocznych wydatkach budżetowych. W ramach tego zadania wyremontowano bądź wykonano nowe nakładki asfaltowe
w miejscowościach: Granice, Izbiska, Maurycew, Mikołajew, Nowa Piasecznica, Nowe Paski, Paprotnia , Seroki , Skrzelew, Teresin, Szymanów
oraz Witoldów. Remontem poprzez utwardzenie tłuczniem objęto drogi w Paprotni, Pawłowicach i Serokach. Koniec roku budżetowego przyniósł
bardzo dobrą informację o rekordowym w historii Gminy Teresin pozyskaniu kwoty ponad 37 milionów złotych (!!!) na budowę Obwodnicy
Teresina. Jej budowa rozpocznie się w przyszłym roku (więcej o tym piszemy na stronie 3).

ul. Wschodnia w Granicach

Izbiska

Maurycew

Mikołajew

Nowa Piasecznica

Nowe Paski

ul. Gnatowicka w Paprotni

ul. Leśna w Granicach

Skrzelew

ul. Kasztanowa w Teresinie

ul. Zielona w Szymanowie

Witoldów

ul. Długa w Teresinie

ul. Pawłowicka w Serokach

ul. Skośna w Paprotni

BUDYNKI GMINNE – 1 mln 659 tys.
W budżecie na 2009 rok wśród priorytetów znalazły się zadania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Wśród nich znalazły
się: Teresiński Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Społeczne Przedszkole Integracyjne, Ośrodek Zdrowia w Szymanowie
oraz budynek Urzędu Gminy w Teresinie. Oprócz docieplenia dachu i ścian, wykonania izolacji, budynki zyskały nową elewację. Przy budynku
Przedszkola w Teresinie została dobudowana, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, klatka schodowa. W budynkach Ochotniczych Straży
Pożarnych w Szymanowie i Teresinie zakończono III etap realizacji – roboty wykończeniowe: m.in. posadzki, tynki wewnętrzne, roboty instalacyjne. Wyremontowano dach na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie. Nowe szatnie otrzymali też piłkarze KS Teresin.

Teresiński Ośrodek Kultury

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Przedszkole

Ośrodek Zdrowia w Szymanowie

OSP Teresin

OSP Szymanów

Urząd Gminy w Teresinie

WODOCIĄGI, ODWODNIENIA, KANALIZACJA – 692 tys.
Kontynuowane są inwestycje związane z wodociągowaniem nowych terenów. Przyłącza wodociągowe wykonane zostały w Teresinie
przy ulicy Kasztanowej, Ludwikowie przy ulicy Chmielnej, Teresinie Gaju przy ulicach Książęcej i Spacerowej oraz w Paprotni przy
ulicy Piaskowej. Połączona została studnia na ul. Strażackiej ze Stacją Uzdatniania Wody w Granicach. Zwiększy to znacznie możliwości dostawcze SUW Granice, a przez to całej sieci wodociągowej Gminy Teresin. Na ulicy Kaskiej w Teresinie wykonany został pierwszy
etap kanalizacji deszczowej o długości 240,5 m. Kolejne prace związane z odwodnieniem tej ulicy kontynuowane będą w przyszłym roku
budżetowym. Przy kontenerze socjalnym w Szymanowie wybudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przyszłym roku
planujemy rozpoczęcie długo oczekiwanej modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Granicach, w następnej kolejności – w Szymanowie oraz
budowę nowych sieci kanalizacyjnych.

Wodociąg w Ludwikowie

Wodociąg na ul. Spacerowej

Połączenie studni na ul. Strażackiej
do SUW Granice

Odwodnienie ul. Kaskiej w Teresinie

Wodociąg w Paprotni ul. Piaskowa

Przydomowa oczyszczalnia przy kontenerze
socjalnym w Szymanowie

INWESTYCJE OŚWIATOWE – 518 tys.
We wszystkich szkołach samorządowych (czterech podstawówkach i dwóch gimnazjach) prowadzone były w tym roku na bieżąco remonty
i modernizacje. Kostką brukową utwardzone zostały place wokół Gimnazjum w Teresinie oraz Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich.
Remont korytarzy, sal lekcyjnych, oraz pomieszczeń socjalnych i sportowych, wykonany został w Szkołach Podstawowych: w Szymanowie,
w Teresinie, w Budkach Piaseckich i w Gimnazjum w Szymanowie. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Paprotni odnowiono elewację budynku
i naprawiono dach. W Gimnazjum w Teresinie dokonano wymiany drzwi. Z niecierpliwością oczekujemy na rozpatrzenie wniosku na dofinansowanie budowy Hali Sportowej (wraz z łącznikiem i dużą biblioteką) przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Szymanowie). Gmina wystąpiła
o kwotę 3 mln 800 tys. zł.

Plac przed budynkiem SP Budki Piaseckie

Nowa elewacja budynku SP Paprotnia

Wyremontowana jadalnia w SP Szymanów

Nowe wyposażenie sali w SP Teresin

Plac przed Gimnazjum Teresin

Odnowiona podłoga w sali sportowej
w Gimnazjum Szymanów

BOISKA SPORTOWE, PLACE ZABAW – 246 tys.
Na budowę, ogrodzenie i wyposażenie boisk oraz placów zabaw w tegorocznym budżecie zarezerwowano kwotę 115 tysięcy złotych.
Na osiedlu Granice ogrodzono plac zabaw oraz boisko. Ich wyposażenie planujemy w przyszłym roku budżetowym. Ogrodzono również boisko
sportowe przy ulicy Słonecznej w Serokach – Parceli. O nowe wyposażenie wzbogacił się plac zabaw przy ulicy Spacerowej w Teresinie Gaju.
Zakupiono m.in. zestaw gimnastyczny, huśtawki oraz zjeżdżalnie. W budżecie na 2010 rok na te zadania zarezerwowaliśmy kwotę 42 tysięcy
złotych. Za 21 tysięcy wykonano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”. Boisko zlokalizowane będzie przy Szkole Podstawowej
w Szymanowie. Z dofinansowaniem ministerialnego programu ,,Radosna Szkoła” zostały urządzone nowe place zabaw przy Szkołach Podstawowych: w Szymanowie i w Teresinie.

Plac zabaw przy SP Teresin

Plac zabaw przy ul. Spacerowej

Boisko w Serokach

Plac zabaw w Granicach

BEZPIECZEŃSTWO (chodniki, przystanki, muldy, oświetlenie, monitoring) - 474 tys.
W tym roku wykonano ponad 1,3 km chodnika przez Dębówkę oraz prawie 200 m chodnika na osiedlu ,,Młynarz” w Teresinie. Sygnalizacją
świetlną oznaczono dwa szczególnie niebezpieczne przejścia dla pieszych: w Elżbietowie (w okolicach skrzyżowania i przystanku autobusowego)
oraz w Teresinie przy skrzyżowaniu Al. XX -lecia z ul. 1-Maja (plus chodnik przy skrzyżowaniu). Zadanie to kosztowało 62 tysiące złotych.
Kontynuowana jest budowa nowych wiat przystankowych na terenie gminy. Na wniosek mieszkańców zamontowano nowe muldy spowalniające
na lokalnych drogach, m.in. na ul. Spacerowej w Paprotni oraz gminnej drodze w Elżbietowie. Systematycznie uzupełniane jest oświetlenie lokalnych dróg i ulic w: Paprotni, Witoldowie, Strugach, Ludwikowie, Serokach – Parceli, Teresinie-Gaju i Granicach. Przy Szkole Podstawowej
oraz Hali Sportowej w Teresinie zainstalowany został system monitoringu. Zwiększy to znacznie bezpieczeństwo wokół budynków oraz przylegającym do lasu parkingu.

Chodnik w Dębówce

Sygnalizacja świetlna w Elżbietowie

Sygnalizacja świetlna w Teresinie

Mulda na ul. Spacerowej w Paprotni

Mulda na drodze w Elżbietowie

Monitoring przy SP Teresin

Lampy na ul. Ogrodowej
w Paprotni

Lampy w Strugach

Lampy – ul. Sochaczewska w
Granicach

Oświetlenie ul. Kwiatowej
w Serokach

DROGI DOFINANSOWANE – 429 tys.
W bieżącym roku Gmina Teresin realizowała inwestycje finansowane w oparciu o pozyskane środki z zewnątrz bądź we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Na mocy porozumienia z Powiatem Sochaczewskim zostały wykonane remonty odcinków dróg
asfaltowych Dębówka – d. Zielonka oraz Budki Piaseckie – Skotniki. Nowa nakładka asfaltowa
została położona na powiatowej drodze w Serokach (do ulicy Strażackiej). W ten sposób powstała ,,mała obwodnica” Teresina, ułatwiająca wyjazd do drogi krajowej nr 2 od strony osiedla
„Królów” w Granicach. Gmina Teresin dofinansowała opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż mostu na rzece Pisi w Szymanowie. Nowa nakładka asfaltowa na ul. Wiosennej
w Serokach Parceli została wybudowana w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Wspomniane wcześniej tak znakomite dofinansowanie Obwodnicy - największej inwestycji Teresina - pozwala z optymizmem patrzeć na dalsze nasze możliwości
zdobywania środków pozabudżetowych.

Droga Dębówka – d. Zielonka

Droga w Serokach od krajowej „dwójki”
do ul. Strażackiej

Droga Skotniki – Budki Piaseckie

ul. Wiosenna w Serokach
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

tel. 0 663-54-54-70
oferujemy:
- zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
- oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradzwiękuów
- profesjonalny wizaż i stylizacja
- manicure i pedicure
- przekuwanie uszu
- henna - regulacja brwi
- nowość ! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszeczek
- peeling kawitacyjny
- mikrodermabrazja diamentowa

Nowość! Mezoterapia bezigłowa
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00
PROSTO Z GMINY
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Niższe stawki podatku rolnego i leśnego
Podczas XXXVII sesji Rada Gminy Teresin zapoznała się z informacją o wysokości średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny
sprzedaży drewna do celów wymiaru podatków rolnego i leśnego
na 2010 rok. Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Joanna
Tomaszewska poinformowała zebranych, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10
zł za 1dt, zaś średnia cena sprzedaży drewna – 136,54 zł za 1 m3.
Dodała też, że jeśli Rada Gminy nie obniży podanych cen, będą one
stanowiły podstawę wymiaru podatków rolnego i leśnego na 2010
rok. Do podanej informacji odniósł się radny Hubert Konecki, który wyjaśnił zebranym, iż kierowana przez niego Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej poparła propozycję Wójta, aby do celów wymiaru
podatków rolnego i leśnego na rok 2010 przyjąć cenę skupu żyta

oraz cenę sprzedaży drewna w wysokości ogłoszonej przez Prezesa
GUS. „Komisja stwierdziła, że podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wyniesie 85,25 zł, podczas gdy w roku 2009 była to kwota
112,50 zł. Zatem podatek ten ulegnie zmniejszeniu w stosunku do
roku bieżącego o ok. 24%” – mówił radny Konecki. Niższy będzie
również podatek leśny, ponieważ ogłoszona przez Prezesa GUS
średnia cena sprzedaży drewna zmniejszyła się z kwoty 152,53 zł
w roku poprzednim do wysokości 136,54 zł w roku bieżącym.
Ostatecznie Rada Gminy poprzez głosowanie - 13 głosów „za”
i 2 „przeciw” - przyjęła propozycję Wójta, aby do celów wymiaru podatków rolnego i leśnego przyjąć cenę skupu żyta oraz cenę
sprzedaży drewna w wysokości ogłoszonej w Komunikacie Prezesa
GUS.
/red/

Kalendarze na 2010 rok
W Urzędzie Gminy w Teresinie są do nabycia wyjątkowe kalendarze na nadchodzący rok.
Kalendarz zdobi piękna szata graficzna i zdjęcia krajobrazów. Wydawcą jest Stowarzyszenie LGD
„Ziemia Chełmońskiego”, którego członkiem jest Gmina Teresin. Kalendarze dostępne są w pokoju nr.14. Zapraszamy.
/red/

Przedszkolaki w świątecznym nastroju
Jak co roku,
zwykłym
rytmem zbliża się
cudowny
dla
nas wszystkich
czas – Boże Narodzenie.
Dla
każdego jest to
ważny okres –
szczególnie dla
dzieci, które doświadczają czegoś innego, bo z roku na rok wzbogacają się o nowe doznania, nowe
wartości. Powoli zaczynają „wrastać” w tradycję. W życiu przedszkola
dzieją się wtedy także rzeczy magiczne. Sale dziecięcych zabaw zmieniły swój wygląd – już na początku grudnia pojawiły się choinki, aniołki, gwiazdki. Nawet przed przedszkolem stanęła żywa choinka z kolorowymi lampkami. Ważnym wydarzeniem była wizyta św. Mikołaja
w dniu Jego imienin – wszystkie dzieci złożyły miłemu gościowi życzenia, zaśpiewały wesołe piosenki. Każdy przedszkolak dostał upominek. Przez cały ten przedświąteczny okres dzieci chętnie bawiły się
różnymi technikami plastycznymi – tworzyły coś z niczego. Powstawały choinki z szyszek, stroiki z makaronu, anioły, ozdobne pudełka,
torebki, różne zawieszki na choinkę.
Po wykonaniu tych prac w przedszkolu został zorganizowany
kiermasz świąteczny, który cieszył się dużym powodzeniem wśród rodziców. Inną coroczną tradycją w naszym przedszkolu stały się przedświąteczne spotkania przy choince, wspólne kolędowanie z rodzicami.
W grupie najmłodszej dzieci przedstawiły program świąteczno-zimowy z piosenkami i wierszykami. Grupy starsze zaprezentowały w for-
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mie jasełek historię Bożego Narodzenia. Były anioły, Maryja, Józef,
a nawet w grupie Motylki do szopki przyszły diabełki, aby też dostać
prezenty. Na koniec wszyscy postanowili żyć w zgodzie(anioły, diabły, dzieci) i świętować Boże Narodzenia. Spotkania zakończyły się
wspólnym kolędowaniem, składaniem życzeń i rozdaniem prezentów
od samego św. Mikołaja. Prezentacje sprawiły przedszkolakom ogromną radość, ponieważ mogły pokazać talenty aktorskie, a także widzom,
którzy małych artystów nagrodzili gromkimi brawami.
Aby zatrzymać czas i wspomnienia wszystko zostało sfotografowane i umieszczone w kronice przedszkolnej. Za rok przecież kolejne
Boże Narodzenie.
Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie
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Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów,
motocyklistów, rowerzystów, 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

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

ANPOL
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

PROSTO Z GMINY
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Podwójny brąz samorządowca

Ponownie na krajowych kortach
błysnął Hubert Konecki. Radny z Szymanowa stanął na starcie II Halowych Mistrzostw Polski Samorządowców w tenisie ziemnym Tarnów ‘2009.
W stawce około pięćdziesięciu zawod-

ników z całego kraju nasz reprezentant
dwukrotnie stanął na podium.
W grze indywidualnej w pierwszej
rundzie pokonał zawodnika rozstawionego z numerem 3 Witolda Zubrzyckiego
z Namysłowa 6:3, 6:2 (2:0). To aktual-

ny brązowy medalista mistrzostw Polski
Samorządowców na kortach ziemnych
z Konina. W ćwierćfinale wygrał z zawodnikiem z Limanowej Jackiem Bartosz 6:1,6:2 (2:0). W półfinale spotkał się
z Łukaszem Judkiem (numer 1 zawodów)
z Poznania . Po bardzo zaciętym pierwszym
secie przegranym przez Huberta 4:6 w drugim musiał zejść z kortu z powodu kontuzji.
W turnieju deblowym radny Konecki
w parze ze Sławomirem Dorywalskim
(Rada Miasta Sochaczew) doszli aż do finału. Jednak nasilające się kłopoty zdrowotne naszego samorządowca wykluczyły go
z walki o tytuł mistrzowski. „Obserwując
poziom turnieju, śmiało mogę stwierdzić, iż
z roku na rok jest on coraz wyższy. Tak więc
dwa brązowe medale zdobyte w Tarnowie
naprawdę bardzo mnie cieszą . Może gdyby
nie kontuzja, kto wie...” – mówi z lekkim
żalem nasz usportowiony radny. Gratulujemy i życzymy szybkiego powrotu do pełnej
dyspozycji.
/red/

Medalowi kadeci
Rewelacyjnie kończą rok 2009 zapaśnicy LKS Greiner Mazowsze Teresin.
W miejscowości Przysucha, gdzie odbył
się Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów i Kadetek ich start zaowocował zdobyciem czterech krążków – dwóch srebrnych i dwóch brązowych.
Srebro zdobyli:
Rafał Mechocki (kat.wag. 54 kg) – cztery razy schodził z maty
jako zwycięzca, pokonał ubiegłorocznego mistrza Polski. Pojedynek finałowy przegrał na punkty z zawodnikiem MLKS Krasnystaw.
Dawid Mechecki (kat.wag. 100 kg) zanotował trzy wygrane

walki, w finale nie dał jednak rady zawodnikowi Stali Rzeszów.
Medale brązowe:
Dawid Wasilewski (kat.wag. 85 kg) wygrał trzy i przegrał jedną walkę w półfinale z reprezentantem Słowacji.
Kamil Pałyska (kat.wag. 100kg) również trzykrotnie triumfował, zaś przegrał dopiero w półfinale.
Drużynowo ekipa z Teresina uplasowała się na wysokim czwartym miejsce wśród pięćdziesięciu sklasyfikowanych klubów z Polski oraz ze Słowacji i Czech. Gratulujemy zawodnikom oraz ich
trenerom!
/red/

Drużynowe srebro
Reprezentacja LKS Greiner Mazowsze Teresin wywalczyła
drużynowe wicemistrzostwo Polski kadetów w zapasach w stylu
wolnym. W turnieju rozegranym w Brzegu Dolnym udział wzięło sześć ekip podzielonych na dwie grupy. Zapaśnicy z Teresina
znaleźli się w grupie B wraz rywalami z Białogardu i Rzeszowa.
Po dwóch pewnych zwycięstwach awansowali do finału imprezy, gdzie czekał na nich lider grupy A – drużyna Śląska Milicz.
Tym razem nie starczyło już sił i przeciwnicy ostatecznie okazali
się lepsi. Jednak tytuł wicemistrzów kraju stanowi kolejny wielki
sukces teresińskiego klubu. Skład srebrnych medalistów tworzyli:
Kamil Makowiecki, Karol Plackowski, Rafał Mechocki, Kacper Bloch, Rafał Paliński, Mateusz Wójcik, Patryk Szymański,
Mariusz Zdanowski, Dawid Wasilewski, Kamil Pałyska, Dawid
Mechecki. Oto rezultaty LKS Mazowsze i klasyfikacja końcowa
zawodów:

Czernicki. W Kraśniku zapaśnik z Teresina stanął na trzecim stopniu podium w kategorii do 120 kg. W turnieju udział wzięło łącznie
134 zapaśników z 34 klubów w tym z: Polski, Grecji, Słowacji,
Estonii, Rumunii i Czech.
/red/

LKS Greiner Mazowsze – ZKS Stal Rzeszów 9:1
LKS Greiner Mazowsze - AKS Białogard 7:3
Finał: LKS Greiner Mazowsze – WKS Śląsk Milicz 3:7
***
Zdobyciem brązowego medalu zakończył swój występ w dobrze obsadzonych zawodach Pucharu Polski Juniorów, Adrian
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Przeżyjmy to jeszcze raz…
czyli gminne wydarzenia roku 2009

15 sierpnia
Odpust w Niepokalanowie

Czerwiec
Grupa Golec uOrkiestra w Teresinie!
Na stacji PKP powstaje teledysk
do jednej z piosenek.

Lipiec
Placówki oświatowe w Gminie Teresin
tradycyjnie zorganizowały letni wypoczynek dla dzieci pozostających
w domach.

Październik
35-lecie Zespołu Szkół im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wrzesień
V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP odbyły się na obiektach
GOSiR-u przy Alei XX-lecia

Sierpień
Pierwszy historyczny występ na własnym stadionie piłkarzy KS Teresin
w lidze okręgowej i pierwsze zwycięstwo nad Brwinowem 7:1.

Grudzień
Gmina Teresin otrzymała
certyfikat „Gmina Fair Play
2009” oraz tytuł Złotej
Lokalizacji Biznesu.

Październik
XI Dni Kukurydzy w Skrzelewiu

Listopad
w Szymanowie odbyły się gminne
uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości

