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egzemplarz bezpłatny 

Pierwsza Gwiazda na niebo wschodzi,
Przy stole rodzina zasiada,

Mały Jezus w stajence się rodzi,
Niech Pokój nastaje i chwała

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
mamy przyjemność złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
oraz sukcesów w pracy zawodowej.
Niech Święta Bożego Narodzenia 

i Wigilijny wieczór upłyną Wam w szczęściu 
i radości przy staropolskich kolędach 

i zapachu świerkowej gałązki, 
Kolejny zaś Rok 2011 niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin

wraz z członkami Rady

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

wraz z pracownikami Urzędu Gminy



Rada Gminy Teresin
VI kadencji 2010-2014

EWA SOBOTA
(okręg: Elżbietów, Szymanów)

JANUSZ PARADOWSKI
(okręg: Elżbietów, Szymanów)

JERZY WÓJCIK
(okręg: Maurycew, Mikołajew, Paw-
łówek, Skotniki, Skrzelew, Strugi)

HALINA ZIÓŁKOWSKA
(okręg: Budki Piaseckie Stara 

Piasecznica, Dębówka -  
Kawęczyn, Witoldów)

ZBIGNIEW BIEDERKA
(okręg: Paprotnia)

RYSZARD KACPRZAK
(okręg: Maszna, Nowe Gnatowice, 

Nowe Paski, Stare Paski)

DANIEL ZDANOWSKI
(okręg: Izbiska, Pawłowice, 

Seroki-Wieś)

MAŁGORZATA MATEJKA
(okręg: Lisice, Ludwików, 

Seroki-Parcela)

JAN MITROWSKI
(okręg: Paprotnia)

EWA DĘBSKA
(okręg: Teresin)

RYSZARD ŚLIWIŃSKI
(okręg: Teresin)

DANUTA OLEJNIK
(okręg: Granice)

ANTONINA GIGIER
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

(okręg: Teresin)

LECH KAŹMIERCZAK
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

(okręg: Teresin)

BOGDAN LINARD
Przewodniczący Rady Gminy

(okręg: Budki Piaseckie, Stara Piasecznica, Dębówka - Kawęczyn, Witoldów)



T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

3PROSTO Z GMINY

Wybory na stanowisko Wójta Gminy Teresin:
Marek Olechowski (KWW Niezależni Plus Zdrowie) - 2 942 głosy (68,07%), 
Halina Ziółkowska (KWW Łączy Nas Gmina Teresin) – 836 głosów (19,34%), 
Jacek Chojnacki (KWW Przymierze 2010) – 544 (12,59%).

Wybraliśmy samorząd Gminy Teresin 2010-2014

W Radzie Gminy VI kadencji zasiądą (według okręgów):
Danuta Olejnik (KWW Czas Kobiet Czas Teresina) – 124 głosy w okręgu nr1, 
Ewa Dębska (KWW Samorządność Teresin 2010) – 325 głosów w okręgu nr 2,
Lech Kaźmierczak (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 415 głosów w okręgu nr 2, 
Ryszard Śliwiński (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 415 głosów w okręgu nr 2, 
Antonina Gigier (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 679 głosów w okręgu nr 2, 
Zbigniew Biederka (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 214 głosów w okręgu nr 3,
Jan Mitrowski (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 174 głosy w okręgu nr 3,
Ryszard Kacprzak (KWW Łączy Nas Gmina Teresin) – 127 głosów w okręgu nr 4,
Daniel Zdanowski (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 94 głosy w okręgu nr 5, 
Małgorzata Matejka (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 130 głosów w okręgu nr 6
Ewa Sobota (KWW Samorządność Teresin 2010) – 191 głosów w okręgu nr 7, 
Janusz Paradowski (KWW Wspólna Sprawa) – 203 głosy w okręgu nr 7, 
Jerzy Wójcik (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 102 głosy w okręgu nr 8, 
Bogdan Linard (KWW Niezależni Plus Zdrowie) – 115 głosów w okręgu nr 9, 
Halina Ziółkowska (KWW Łączy Nas Gmina Teresin) – 138 głosów w okręgu nr 10.

Frekwencja w Gminie Teresin wyniosła 49,9 %. 
Gratulujemy Wójtowi Markowi Olechowskiemu oraz wszystkim nowym radnym zwycięstwa w wyborach. Życzymy samych 

sukcesów w pracy samorządowej oraz realizacji założonych celów. Mieszkańcom gminy dziękujemy za aktywny udział w wybo-
rach samorządowych.

/Redakcja/

PODZIĘKOWANIE
W wyborach samorządowych w dniu 21 listopada zdecydowaliście Państwo, kto w Waszym 

imieniu pełnił będzie funkcję Radnego Gminy i kto zostanie jej wójtem. Nadchodzące cztery lata 
to okres bardzo istotny dla dalszego rozwoju naszej miejscowości. To czas sięgania po ostatnie 
fundusze pomocowe z programów Unii Europejskiej. Oczywiste wydaje się, że wszyscy kandydaci 
na radnych i wójta zdawali sobie sprawę z wagi tej kadencji oraz z tego, że w razie wyboru, czeka 
ich ciężka, czteroletnia praca. Liczę na zespołową, owocną współpracę, bez względu na to, kto jaki 
komitet wyborczy reprezentuje, bo zgoda buduje...

Dziękuję Wszystkim mieszkańcom Gminy Teresin, którzy wzięli udział w wyborach i tym sa-
mym zdecydowali o składzie Rady Gminy.

Dziękuję również Wszystkim tym, którzy oddali głos na mnie jako kandydata na wójta Gminy Teresin. To, że zostałem 
wybrany na stanowisko wójta już w I turze wyborów, napawa mnie dumą, ale i zobowiązuje.

Dlatego zgodnie ze słowami ślubowania, które złożyłem 6 grudnia 2010 r. wobec Rady Gminy obiecuję, że „dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd będę sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,
Wolą mieszkańców naszej gminy 9 członków klubu „Niezależni plus Zdrowie” otrzymało mandat radnego. Czujemy się 

zaszczyceni. Dzięki Wam będziemy mogli wpłynąć na naszą codzienność i rozwój gminy Teresin. 
Członkowie Klubu „Niezależni plus Zdrowie” pragną podziękować za poparcie i obiecują, że z pełnym zaangażowaniem 

będą starać się dotrzymać obietnic wyborczych. 
Bogdan Linard, Antonina Gigier, Lech Kaźmierczak, Ryszard Śliwiński, Jan Mitrowski, Zbigniew Biederka,  

Daniel Zdanowski, Małgorzata Matejka, Jerzy Wójcik, oraz Małgorzata Sobolewska, Hanna Jankowska, 
Paweł Przedpełski, Dariusz Gałecki, Hubert Konecki, Włodzimierz Parzydeł.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Teresin, którzy w wyborach samorządowych do Rady Gminy Teresin, 21 listopada  

br. oddali na nas głos, pragniemy serdecznie podziękować. Dziękujemy za okazane zaufanie, życzliwość oraz gest dobrej 
woli. Osiągnięty wynik (dwa mandaty radnych i bardzo wiele głosów oddanych przez Państwa na pozostałych kandydatów) 
stał się dla nas zachętą i motywacją do dalszej pracy na rzecz gminy Teresin oraz wspieranie mieszkańców w ich problemach 
i kłopotach dnia codziennego.

Ewa Dębska, Ewa Sobota, Krzysztof Dziemdziela, 
Hanna Kłys, Beata Piekutowska, Krzysztof Piskorz.
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W nowym gronie teresińscy radni po 
raz pierwszy zebrali się w samo południe w 

czwartek 2 grudnia. Podczas inauguracyj-
nej sesji Rady Gminy VI kadencji złożyli 
uroczyste ślubowanie. Podjęli też pierwsze 
decyzje wybierając prezydium Rady.

Radni ślubowali, iż każdy z nich będzie 
jak najlepiej wypełniał swój mandat i służył 
mieszkańcom gminy. Po słowie „ślubuję”, 
większość dodawała „tak mi dopomóż Bóg”. 
Aż dziewięciu członków nowo wybranej Rady 
Gminy zasiadało w jej strukturach w minionej 
kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia 
radni wybrali swoje władze. Przewodniczą-

cym Rady Gminy – wszyscy radni głosowali 
„za” – został pełniący tę funkcję w poprzed-
niej kadencji Bogdan Linard. Wspierać go 
będą wiceprzewodniczący: Antonia Gigier 
oraz Lech Kaźmierczak (również pełniący to 
stanowisko w minionej kadencji). W dalszej 
części obrad wójt Marek Olechowski przed-
stawił aktualne sprawozdanie o stanie gminy. 
Na tym zakończyła się pierwsza sesja Rada 
Gminy szóstej kadencji. 

/red/

Druga sesja Rady Gminy szóstej ka-
dencji rozpoczęła się od ceremonii złożenia 
przez Wójta Marka Olechowskiego ślubo-
wania. Poprzedziło je wręczenie przez Prze-
wodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej  
Katarzynę Durczak Kuźmińską, wójtowi 
elektowi, zaświadczenia o wyborze na stano-
wisko wójta gminy Teresin. Przewodniczący 

Rady Bogdan Linard odczytał treść ślubowa-
nia: „Obejmując urząd wójta gminy Teresin, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślno-
ści mieszkańców gminy”. Wójt wypowiedział 
słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Na-
stępnie podziękował mieszkańcom za udział 
w listopadowych wyborach i wyraził nadzieję 
na dobrą i owocną współpracę z Radą Gminy. 
Poinformował też zebranych, iż jego zastęp-
cą nadal będzie Marek Jaworski, pełniący tę 
funkcję w poprzedniej kadencji. 

W dalszej części obrad Rada doko-
nała wyboru składu Komisji Rewizyjnej, 
do której weszli: Zbigniew Biederka, 
Małgorzata Matejka, Jan Mitrowski, Janusz  
Paradowski oraz Jerzy Wójcik, którego wy-
brano na Przewodniczącego Komisji. 

Ponadto ustalono składy osobowe stałych 

komisji Rady Gminy, oto one:
Komisja Administracji i Przestrzegania 

Prawa - Ewa Dębska, Bogdan Linard, Danuta 
Olejnik, Jerzy Wójcik, Daniel Zdanowski. 

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i Infra-
struktury Technicznej - Ryszard Kacprzak, 
Lech Kaźmierczak, Bogdan Linard, Janusz 
Paradowski, Daniel Zdanowski. 

Komisja Finansów i Budżetu Gminy - 
Ewa Dębska, Antonina Gigier, Lech Kaźmier-
czak, Danuta Olejnik, Ryszard Śliwiński. 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki 
Społecznej - Antonina Gigier, Małgorzata 
Matejka, Ewa Sobota, Halina Ziółkowska. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 
Zbigniew Biederka, Jan Mitrowski, Ewa So-
bota, Halina Ziółkowska, Ryszard Śliwiński.

/red/

Przypominamy, iż w dalszym ciągu w gminie Teresin obowiązują 
preferencyjne stawki podatku od środków transportu. W nadchodzą-
cym roku 2011 pozostaną one na obecnym poziomie. Osoby fizyczne  
i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jed-
nostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które śro-
dek transportowy jest zarejestrowany mogą zatem składać, w terminie 
do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno-
ści uzasadniających powstanie tego obowiązku, deklarację na podatek 
od środków transportowych. Rzeczywiście, analizując stawki podatku 
trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków transportu w gminie Te-
resin można zaoszczędzić spore kwoty. Oto stawki obowiązujące w 
gminie Teresin w tym roku:

* /1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 
l ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie   100,-  zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   100,-  zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton   100,-  zł;
* /2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych 
w załączniku do uchwały;

* /3/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 
8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony  i  poniżej 12 ton   100,-zł.

* /4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależno-
ści od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia 
wg stawek określonych w załączniku do uchwały;

* /5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem  silnikowym  
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego)   100,-  zł

* /6/ od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg stawek określonych w załącz-
niku do uchwały;

* /7/ od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc   200,-  zł
b) równej i wyższej niż 30 miejsc   200,-  zł

Aktualne stawki podatkowe mają na celu przyciągnięcie przedsię-
biorców na lokalny rynek. Osoba fizyczna musi być jednak zameldo-
wana na terenie gminy Teresin. Podobnie jak siedziba firmy zgłasza-
jącej środki do opodatkowania - powinna znajdować się na naszym 
terenie. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy, 
w pokoju nr.12 na I piętrze.

/red/

PIERWSZA SESjA NOWEj RADY

RADA uSTAlIłA SKłADY KOMISjI 

PREfERENCYjNE STAWKI PODATKOWE
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Po długich oczekiwaniach ruszy 
wreszcie budowa parkingu przy stacji 
PKP Teresin-Niepokalanów. To inwesty-
cja skierowana przede wszystkim do tych 
mieszkańców gminy, którzy na co dzień 
dojeżdżają do pracy koleją, pozostawia-
jąc samochód nieopodal stacji. Obecnie 
kierowcy, aby zaparkować przyjeżdża-
ją na dworzec odpowiednio wcześniej,  
a potem tracą czas, czekając na pociąg. 
Dla spóźnialskich może zabraknąć miej-

sca, a problem zostawionych na chodni-
kach samochodów staje się problemem 
także dla pieszych. Taka sytuacja na 
szczęcie nie będzie mieć miejsca od poło-
wy przyszłego roku. Zgodnie z przyjętym 
planem powstanie tu bowiem nowy par-
king w systemie „Parkuj i Jedź”. Budo-
wa zostanie sfinansowana wspólnie przez 
Samorząd Województwa Mazowieckie-
go oraz Gminę Teresin. Umowę między 
Urzędem Marszałkowskim a Gminą Te-
resin podpisali Marszałek Adam Stru-
zik i Wójt Marek Olechowski w dniu 
17 listopada 2010r. Gmina Teresin będzie 
inwestorem zastępczym dla tego zadania. 
Oba podmioty sfinansują zadanie po po-
łowie, czyli po blisko 400 tys. zł każda. 
Parking na blisko 60 miejsc postojowych 
wybudowany zostanie tuż za dworcem 

przy ulicy Torowej. 
Obecnie na Mazowszu funkcjonuje 

pięć parkingów wybudowanych w ra-
mach systemu „Parkuj i Jedź”. Dysponu-
je nimi: Żyrardów, Celestynów, Siedlce, 
Ożarów Mazowiecki i Brwinów. System 
stanowi integralną część systemu kole-
jowego transportu pasażerskiego. Jak 
podaje portal kolejowy inforail.pl oferta 
skierowana jest do tych pasażerów „Ko-
lei Mazowieckich”, a także innych prze-
woźników, którzy mieszkają w pewnym 
oddaleniu od stacji kolejowej, ale mimo 
to nie chcą rezygnować z wygodnego, 
ekologicznego i szybkiego transportu, 
jaki oferuje przewoźnik kolejowy. Par-
king „Parkuj i Jedź” w Teresinie będzie 
miejscem strzeżonym.

/red/

„PARKuj I jEDź” już WKRóTCE

TERMINY SElEKTYWNEj ZBIóRKI ODPADóW W GMINIE TERESIN NA ROK 2011

ODŚNIEŻAJMY POSESJE
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie dziękuje mieszkańcom Gminy za udział w akcji odśnieżania chodni-
ków położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13.09.1996 r. o zachowaniu porządku i czystości w gminie (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr 
III/23/02 Rady Gminy w Teresinie z dnia 28.06.2002 r. obowiązek odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
(za taki chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służących dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy grani-
cy nieruchomości) spoczywa na właścicielu posesji.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie

„REMONDIS” „ZEBRA” „SIR – COM”
12, 13 i 14 stycznia 25 stycznia 20 stycznia
16, 17 i 18 lutego 22 lutego 17 lutego

16, 17 i 18 marca 29 marca 17 marca

13, 14 i 15 kwietnia 26 kwietnia 14 kwietnia
11,12 i 13 maja 31 maja 12 maja

15, 16 i 17 czerwca 28 czerwca 9 czerwca
13, 14 i 15 lipca 26 lipca 7 lipca

10, 11 i 12 sierpnia 30 sierpnia 4 sierpnia
14, 15 i 16 września 27 września 1 września

12, 13 i 14 października 25 października 29 września
16, 17 i 18 listopada 29 listopada 27 października
14, 15 i 16 grudnia 27 grudnia 24 listopada

Pierwsza data – Teresin
Druga data – północ od Teresina

Trzecia data – południe od Teresina

22 grudnia

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.

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Do dokumentów kreujących politykę 
przestrzenną na poziomie lokalnym należą 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego.  
W przypadku braku planu miejscowego reali-
zacja danej inwestycji dla konkretnej działki 
jest możliwa na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.

W Polsce plany miejscowe, jako jedyny 
dokument planistyczny, w wyniku uchwały 
rady gminy stają się aktem prawa miejscowe-
go, a więc lokalnym przepisem gminnym.

Po plan miejscowy sięgamy przede wszyst-
kim w momencie, kiedy chcemy rozpocząć 
budowę lub sprzedać działkę (nieruchomość). 
Dokument ten bowiem określa przeznaczenie 
terenu (czy działka jest działką budowlaną czy 
może działką rolną) oraz wskazuje zasady i wa-
runki na jakich ta działka może zostać zagospo-
darowania.

Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego obowiązujące na obszarze gminy 
Teresin obejmują łączną powierzchnię stano-
wiącą 13,5% powierzchni całkowitej gminy. 
Obecnie jest to 28 planów miejscowych.

Ze względu na wiodące przeznaczenie te-
renów, największą ilościowo grupę stanowią 
tereny przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną oraz mieszkaniowo-
usługową. Takie przeznaczenie umożliwia 
realizację różnorodnej zabudowy począwszy 
od budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wolnostojących lub bliźniaczych po budynki 
usług handlu i inne budynki usług użytecz-
ności publicznej i zamieszkania zbiorowego.  
W planach miejscowych ustala się szczegóło-
we parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy, w tym wysokość budynków, kształt i kąt 
nachylenia połaci dachowych czy kolorystykę 
dachów oraz elewacji frontowej. Jest to istotne 
z tego względu, że wskaźniki te mogą znaczą-
co wpłynąć na zharmonizowanie zabudowy. 
Bo przecież wszystkim zależy, aby mieszkać 
w „ładnym” miejscu będącym częścią „ładne-
go” krajobrazu. Ten „ładny” krajobraz, czyli 

innymi słowy ład przestrzenny, który w świe-
tle ustawowych przepisów ma gwarantować 
plan miejscowy, wpływa na nasze zachowanie, 
jakość życia, skłonność do inwestycji, uczy 
szacunku do przyrody i zachowania porządku 
oraz, co ważne dla wielu właścicieli działek, 
wpływa na wartość gruntu.

Opracowanie planu miejscowego to skom-
plikowany proces. To połączenie kreatywne-
go, swobodnego myślenia z racjonalizmem  
i funkcjonalizmem, zmierzające do pogodze-
nia często sprzecznych ze sobą interesów, po 
to by wspierać rozwój społeczeństwa zgodnie z 
jego oczekiwaniami. A oczekiwania większości 
mieszkańców gminy związane są z tzw. „odrol-
nieniem” ziemi. Jednak samo przeznaczenie 
dotychczas użytkowanych rolniczo gruntów 
na działki budowlane jest niewystarczające  
z punktu widzenia zachowania wspomnianego 
powyżej ładu przestrzennego. Niezbędne zatem 
jest zaprojektowanie i wydzielenie dróg i ogól-
nodostępnych terenów przestrzeni publicznych 
(skwerów, palców zabaw, parków itp.), których 
budowa i utrzymanie spoczywa na jednostkach 
samorządu terytorialnego. 

Wielu mieszkańców pyta, czemu sporzą-
dzenie planu trwa tak długo. Otóż cała proce-
dura opracowania planu miejscowego składa 
się z kilku etapów, do których należą m.in.:

•   prace projektowe, w wyniku których po-
wstaje tekst oraz rysunek planu;

•   opiniowanie projektu planu przez wła-
ściwe organy i instytucje; 

•   uzgadnianie projektu planu przez śred-
nio ok. 20 organów i instytucji; 

•   uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze;

•   wyłożenie do publicznego wglądu.
Każdy z powyższych etapów trwa od kilku 

do nawet kilkunastu miesięcy, co łącznie daje 
nam okres liczony w latach. 

Obecnie w trakcie opracowywania jest  
17 projektów planów, które znajdują się na 
różnym etapie procedury planistycznej. Tak 
więc łączna powierzchnia planów miejsco-

wych obowiązujących oraz będących w trak-
cie sporządzania stanowi ok. 1/3 powierzchni 
całkowitej gminy. Dowodzi to zatem, iż pla-
nowanie przestrzenne w gminie Teresin nie 
jest traktowane jako zbędny biurokratyczny 
balast, jak ma to miejsce w wielu gminach  
w kraju.

Należy przypomnieć, iż każdy może złożyć 
wniosek o sporządzenie planu lub jego zmianę. 
Jednak z uwagi na to iż proces ten jest długo-
trwały i nie bezkonfliktowy, czas od momentu 
złożenia wniosku do momentu przyjęcia planu 
liczony jest raczej w latach niż miesiącach. 
Ponadto, mieszkańcy mogą aktywnie uczest-
niczyć w procesie opracowywania planu miej-
scowego poprzez składanie wniosków oraz 
uwag czy udział w dyskusji publicznej. Każdy 
zainteresowany powinien zatem śledzić etapy  
opracowywania planu dla interesującego go 
terenu.

Z ustaleniami obowiązujących planów 
miejscowych (uchwalonych od 2005 r.) moż-
na zapoznać się odwiedzając stronę www.bip.
teresin.pl . Dostępne są one w zakładce „Wykaz 
obowiązujących planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz będących w trakcie opra-
cowywania”. W tym miejscu umieszczone są 
także informacje nt. aktualnego pokrycia gmi-
ny obowiązującymi planami miejscowymi oraz 
będącymi w trakcie opracowania.

Wszelkie informacje dotyczące spraw 
związanych z zagospodarowaniem przestrzen-
nym w gminie Teresin udzielane są w Refe-
racie Gospodarki Komunalnej i Przestrzen-
nej Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 18,  
tel. (46) 864 25 51, e-mail: zespol@teresin.pl    

/UG/

Stylowe lampy rozświe-
tliły ciąg pieszo-rowerowy 
przy ul. M.Kolbego w Pa-
protni. Przetarg na pierwszy 
odcinek tego zadania wygrała 
stołeczna firma „Podkowa”. 
Wzdłuż ścieżki zostało po-

stawionych trzynaście lamp w stylu retro. Drugi odcinek doświetlenia 
ścieżki ma być wykonany w przyszłym roku. Docelowo oświetlenie 
tej najważniejszej arterii komunikacyjnej Paprotni ma za zadanie nie 
tylko poprawić jej estetykę, ale przede wszystkim wpłynąć na bezpie-
czeństwo poruszających się tą drogą mieszkańców i pielgrzymów do 
Niepokalanowa. 

/red/

Drogim Czytelnikom, 
na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci, szczęścia rodzinnego 

oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego
                                                                                                                           życzy 

Redakcja „Prosto z Gminy”

Uwaga!
W dzień wigilii Bożego 

Narodzenia Urząd Gminy w 
Teresinie będzie nieczynny.

OśWIETlENIE W STYlu RETRO

PlANY MIEjSCOWE W GMINIE TERESIN
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Dziękujemy!
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Św. M. Kolbego w Teresinie bardzo dziękuje za pomoc w przygotowaniu loterii andrzejkowej 

sponsorom: Apteka ,,Calendula”, ,,KAMA” P. Barańscy Pietrzak, Bank Spółdzielczy w Teresinie, Sklep warzywny A&J PARTNER- P. Aneta 
Olszak, Sklep wielobranżowy- P. Dorota i Wojciech Chojnaccy, Kwiaciarnia- P. A. Kołodziejak, ,,Jubilatka”, Wulkanizacja P. M. Łabędzki, 
Sklep budowlany P. A. Komorowski, J. Staluszka, ,,AWANTIS” P. A. Bargieł, P. Jacek i Aneta Haber, P. Mariusz Kacprzak, P. Beata Radkow-
ska, P. Bożena Grzegorek, P. Edyta Wiśniewska, P. Sylwia Białkowska, P. Katarzyna Hemka, P. Alina Abramczyk, P. Iza Żochowska, P. Ela 
Michalczyk, P. Sylwia Staniak, P. Zielińska, Rodzice dzieci. Szczególne podziękowania za szukanie sponsorów dla  P. Grażyny Staniaszek

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Okurowska

Po raz piąty Teresiński Ośrodek Kul-
tury zorganizował Powiatowe Dni Re-
toryki. Celem przedsięwzięcia jest edu-
kacja młodzieży w dziedzinie retoryki, 
czyli sztuki pięknego mówienia, oraz 
stworzenie możliwości publicznej wy-
powiedzi młodych ludzi na tematy, które 
są dla nich ważne – które ich poruszają, 
martwią śmieszą lub złoszczą. Tak było  
i tym razem. Swój talent dzieci i młodzież 
szkolna z terenu powiatu prezentowały  
w pierwszych dniach grudnia na scenie 

Teresińskiego Ośrodka Kultury. 
Pierwszego dnia konkursu organiza-

torzy przygotowali niespodziankę z oka-
zji jubileuszu 5-lecia Powiatowych Dni 
Retoryki. Dla wszystkich uczestników 
zorganizowano warsztaty teatralne „Wy-
stępowanie może być fajne”. Poprowa-
dziły je Natalia Fijewska-Zdanowska 
i Zuzanna Fijewska. Z kolei dzień póź-
niej wszyscy zostali zaproszeni na spe-
cjalny pokaz spektaklu „W windzie”  
w wykonaniu niezależnej grupy teatralnej 
„Krakers” z Teresina. 

Tegoroczne Dni Retoryki tradycyjnie 
już przyciągnęły do siebie dużą liczbę 
dzieci i młodzieży. „Jednocześnie cieszy 
nas, że znaczna liczba uczestników po-
stawiła na przemówienia” – przyznawali 
organizatorzy z Teresińskiego Ośrodka 
Kultury. Poniżej prezentujemy retorycz-
ne sukcesy uczestników z gminy Teresin:

Szkoły podstawowe:

W kategorii „Poezja” wielki sukces 
stał się udziałem Patrycji Łupińskiej 
(SP w Teresinie), która zdobyła głów-
ną nagrodę Złotego Cycerona. Z kolei  
w konkursowym „Pokazie Mody” Złote-
go Kopciucha otrzymali artyści ze Szkoły 
Podstawowej w Paprotni za pokaz mody 
„Moda z krainy czarów”.

Szkoły gimnazjalne: 
Po raz kolejny swój nieprzeciętny ta-

lent zeprezentowała Sonia Pietz z tere-
sińskiego gimnazjum. W kategoria „Prze-
mówienia” zdobyła Srebrnego Cycerona, 
a zupełny triumf zanotowała w kategorii 
Poezja, gdzie jury przyznało Sonii głów-
ną nagrodę.  W tej samej kategorii Srebr-
nego Cycerona odebrała także niezwykle 
zdolna Karolina Grodzka (Gimnazjum 
w Teresinie). Laureatkom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
przy mikrofonie.

/red/

Wielkimi 
krokami zbli-
żają się święta 
Bożego Naro-
dzenia, nad-
chodzi także 
czas kolędo-
wania. Już po 
raz jedena-
sty Teresiń-
ski Ośrodek 

Kultury zaprosi wszystkich miłośników 
muzyki do sali widowiskowej św. Bo-
nawentury w Niepokalanowie na jedną  
z najwspanialszych imprez w świątecz-
nym klimacie – XI Ogólnopolski Festi-
wal Kolęd i Pastorałek. Z najdalszych 
zakątków naszego kraju jaki i z zagranicy 
przyjeżdżają na nią artyści, a śpiewając 

wspólnie radują się z przyjścia na świat 
Jezusa Chrystusa. Festiwal tradycyjnie 
przebiegać będzie pod hasłem „Nasze 
wieczne kolędowanie”. Różnorodność 
scenicznych prezentacji (zespoły i so-
liści, starsi i dzieciaki, barwne grupy 
folklorystyczne), wspaniała atmosfera  
i nieodzowny klimat Świąt Bożego Naro-
dzenia to coś, co sprawia, że niepokala-
nowski Festiwal staje się nieprzeciętnym 
i wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym. 
W ubiegłym roku jury przesłuchało po-
nad osiemdziesiąt prezentacji wokalnych 
i wokalno-instrumentalnych. Podkreśla-
no bardzo wysoki poziom artystyczny. 
Jedenasta edycja przedsięwzięcia, o któ-
rym głośno jest nie tylko w kraju, odbę-
dzie się w dniach 21-23 stycznia 2011r. 
A co nas czeka? Przesłuchania konkur-

sowe rozpoczną się w piątek i potrwa-
ją do późnych godzin dnia następnego.  
Z kolei w niedzielę, podczas Mszy św. od 
godz. 7.00 do 13.00 usłyszymy wiele ko-
lęd w wykonaniu uczestników Festiwalu. 
Tego samego dnia po południu odbędzie 
się Wielki Finał i ogłoszenie laureatów 
XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  
i Pastorałek „Nasze Wieczne Kolędowa-
nie”. Warto przypomnieć, iż na wszystkie 
prezentacje festiwalowe w sali św. Bona-
wentury wstęp jest wolny. 

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych programu festiwalu szukajcie Pań-
stwo na stronie www.tok.esochaczew.
pl. Informacji udziela także: Joanna 
Cieśniewska: tel./46/ 861-38-81 lub 
693-946-311.

/red/

RETORYCZNY juBIlEuSZ

XI OGólNOPOlSKI fESTIWAl KOlĘD I PASTORAłEK
„NASZE WIECZNE KOlĘDOWANIE” NIEPOKAlANóW 21-23 STYCZNIA 2011 ROKu

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
 

Piątek 14 stycznia 2011 roku o godzinie 13.10 – rozmowa, której tematem będzie 
XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie.
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„Piosenka z duszą to wszystko naj-
piękniejsze, co artysta może ofiarować 
swoim słuchaczom” – stwierdził jeden 
z uczestników tegorocznego Festiwalu 
Piosenki z Duszą. Nie mylił się. Kon-
cert o wyjątkowo głębokiej nucie za-
pewne na długo nasycił fanów muzyki 
ambitnej i niebanalnej. 

Mowa o II Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki z Duszą, jaki miał miejsce w so-

botę 20 listopada w Teresińskim Ośrodku 
Kultury. Na kameralnej scenie wystąpiło 
osiemnastu wykonawców, którzy zapre-
zentowali swoje spojrzenie na wrażliwość 
i artyzm. Oceniało ich specjalnie powo-
łane Jury, w składzie którego zasiedli: 
jeden z najbardziej znanych reprezentan-
tów polskiej piosenki autorskiej Robert 
Kasprzycki, uczestniczka Krajowego 
Festiwalu Polskiej Piosenki Opole, dziś 
nauczycielka emisji głosu Katarzyna 
Winiarska, a także Szymon Kusarek, 
aktor i wokalista, uczeń Bohdana Łazu-
ki. Dziękując wszystkim wykonawcom 
za udział Jury postanowiło, iż w tym roku 
nagrodę główną Grand Prix otrzymał  
Michał Konstrat. Przyznano również 
dwie równorzędne nagrody dla Zespołu 
„Heaven” oraz dla Karoliny Chmiel. Z 
kolei wyróżnienia odebrali artyści z Ze-

społu „Fantasmagoria”, a także Łukasz 
Klich.

Po zakończeniu części konkursowej  
i rozdaniu nagród, na licznie zgromadzo-
ną publiczność czekała kolejna niespo-
dzianka. Oto jako Gwiazda Festiwalu na 
scenie wystąpił Robert Kasprzycki z ze-
społem. Zaprezentowany koncert okazał 
się świetnym podsumowaniem tegorocz-
nej edycji Festiwalu. Dyrektor TOK-u 
Mariusz Cieśniewski był pod wielkim 
wrażeniem poziomu artystycznego 
uczestników i ku uciesze przybyłych już 
zapowiedział organizację kolejnej edycji 
Festiwalu w przyszłym roku. Warto jesz-
cze zaznaczyć, że II Festiwal Piosenki  
z Duszą był elementem projektu pod na-
zwą Powiat Sochaczewski - Stolicą Kul-
turalną Mazowsza 2010.

/red/

Teresiński Ośrodek Kultury w sobotę 
27 listopada stanął przed nie lada wyzwa-
niem. Po raz pierwszy organizowaliśmy 
tak dużą imprezę o tak wysokiej randze. 
Były to MISTRZOSTWA EKSTRA-
KLASY ZNTS w Tańcu Sportowym 
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EU-
ROPY I ŚWIATA IFMD DISCO DANCE  
I DISCO FREESTYLE. Dzięki zapałowi 
pomysłodawczyni – Moniki Osieckiej-
Jaworskiej i jej mężowi Sebastianowi, 
zdołaliśmy sprostać wymaganiom i wy-
zwaniom postawionym nam przez Fede-
rację współorganizującą te Mistrzostwa 
czyli Związek Nowoczesnego Tańca 
Sportowego.

Hala Sportowa w Teresinie w tym dniu 
wypełniła się po brzegi młodymi tance-
rzami, którzy chcieli zawalczyć o wyjazd 
na Węgry na Mistrzostwa Europy i Świa-
ta. Obejrzeliśmy ponad pięćset (!)  pre-
zentacji z klubów całej Polski. Zarówno 
tancerze jak i trenerzy i opiekunowie byli 
pod wielkim wrażeniem organizacji im-
prezy, czego dowodem są telefony i maile 
od uczestników z podziękowaniami. Bar-
dzo nam miło, że organizując imprezę po 
raz pierwszy, niewiele o niej wiedząc, sta-

nęliśmy na wysokości zadania. Specjalne 
podziękowania od Federacji otrzymał 
Dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski, 
z wyrazami wdzięczności za trud wło-
żony w organizację oraz promocję tańca 
sportowego wśród dzieci i młodzieży. 
Pani Prezes Joanna Praska-Kruszyńska 
zaznaczyła, że fakt przyjęcia zaproszenia 
oraz osobiste zaangażowanie TOKu mia-
ło dla Federacji ogromne znaczenie.

Impreza bez wątpienia nie mogłaby 
się odbyć bez ludzi, którzy mnóstwo cza-
su przed, w trakcie i po imprezie poświę-
cili, aby wszystko wypadło wręcz dosko-
nale. To pracownicy TOK-u bezpośrednio 
zaangażowani w Mistrzostwa: Joanna 
Cieśniewska, Jakub Kamiński, Paweł 
Dałkiewicz, Cezary Guzik, Anna Ra-
domska, Elżbieta Włosowska, Danuta 
Kowalczyk oraz oczywiście Monika 
Osiecka-Jaworska. Wielką pomocą słu-
żyli wolontariusze: Anna Radkowska, 
Sylwia Kaniewska, Paulina Paruszew-
ska, Aleksandra Basiak, Kinga Krysto-
siak. Chcielibyśmy, jako organizatorzy, 
gorąco podziękować Panu Krzysztofowi 
Walencikowi – dyrektorowi GOSiR-u  
w Teresinie, za udostępnienie hali spor-
towej oraz jego pracownikom za wszel-
ką pomoc. Podziękowania przekazujemy 
również dla Pana Marka Misiaka – dy-
rektora GZGK w Teresinie, Pani Anny 
Parol – vice dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Teresinie, dyrekcji CKK w 
Teresinie oraz Starostwu Powiatowemu  
w Sochaczewie za okazane wsparcie. 
Poza tym chcielibyśmy podziękować 
Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy Te-
resin, Panu Markowi Olechowskiemu 
oraz Pani Urszuli Modzelewskiej – dy-

rektorowi firmy ORIFLAME za wsparcie 
finansowe i ufundowanie nagród.

Mistrzostwa były tak wyjątkowe rów-
nież dzięki firmie OPTIS, która zajęła się 
nagłośnieniem i oświetleniem imprezy. 

Swoje podziękowania kierujemy 
w stronę firmy ochraniającej TUTOR, 
PIZZERII PIERROT, a także w stronę 
Pana Stanisława Wieczorka – lekarza 
medycyny sportowej, zajmującego się 
olimpijczykami, który dbał o bezpieczeń-
stwo uczestników i służył swoją facho-
wą pomocą. Dokumentacją foto i video 
zupełnie bezinteresownie zajął się Pan 

Krzysztof Wachowski z firmy DREAM-
STUDIO.

Mamy nadzieję, że ze względu na 
pozytywne wrażenia po Mistrzostwach, 
Teresin na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez organizowanych przez Związek 
Nowoczesnego Tańca Sportowego. Bar-
dzo byśmy sobie wszyscy tego życzyli.

Wyniki Mistrzostw dostępne są na 
stronie internetowej www. tok.e-socha-
czew.pl. 

/Teresiński Ośrodek Kultury/

MIłOść, PIĘKNO I WOlNOść NA DESKACh TOK-u

MISTRZOSTWA EKSTRAKlASY ZWIĄZKu NOWOCZESNEGO  
TAŃCA SPORTOWEGO 2010
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W nadchodzącym roku Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Teresinie święto-
wać będzie 50-lecie działalności. W paź-
dzierniku b.r. w ramach przygotowań do 
obchodów jubileuszu Biblioteka ogłosiła 
konkurs na logo naszej książnicy. Wpły-
nęło trzynaście projektów, z których jury 

wyłoniło zwycięską pracę. Jej autorką 
jest Pani Regina Tomaszewska. Gratulu-
jemy, a wszystkim uczestnikom raz jesz-
cze serdecznie dziękujemy za zaintereso-
wanie konkursem.

W piątek 3 grudnia odbyła się uro-
czystość podsumowania konkursu i wrę-
czenia nagród. W spotkaniu wzięli udział 
uczestnicy konkursu oraz dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Teresinie. Atrakcją 
programu było spotkanie z Andrzejem 
Markiem Grabowskim, autorem ksią-
żek oraz pomysłodawcą i scenarzystą fil-
mów i programów telewizyjnych dla dzie-
ci. Słynny Pan Tik Tak czy też Profesor 
Ciekawski przywiózł ze sobą „Kulfona”, 
„Żabę Monikę” oraz „Zająca Poziomkę” 
-.lalki z dobrze znanych dzieciom filmów 
i audycji telewizyjnych. Opowiedział 
jak powstają piosenki i programy tele-
wizyjne dla dzieci, przeczytał fragment 

najnowszej powieści „Pirat Jędruś” oraz 
obiecał zmienić zakończenie jednego  

z opowiadań według pomysłu uczestnika 
spotkania. Na zakończenie jeszcze tylko 
moc autografów, sesja zdjęciowa i… do 
następnego spotkania.

Grażyna Starus
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Teresinie

W listopadzie uczniowie z klas: Vb, 
IVa, IVb zaprosili całą społeczność szkol-
ną na niezwykłą lekcję historii. Na 45 mi-
nut Szkoła zamieniła się w studio telewi-

zyjne. Przygotowaliśmy barwny dziennik 
telewizyjny pn. Panorama – 11 listopada 
– wydanie specjalne. Zgromadzonych 
przywitała prezenterka – Ewelina Kwiat-

kowska (kl. Vb), która zapoznała widzów 
z faktami na temat trudnej drogi Ojczyzny 
do odzyskania wolności. Towarzyszyli jej 
reporterzy, którzy „łączyli się” ze stu-
diem i informowali widzów, w jaki spo-
sób Polska świętuje dzień 11 listopada. 
W rolę dziennikarzy wcielili się: Alek-
sandra Gozdowska, Natalia Kamińska,  
Karolina Szajnfeld oraz operator kame-
ry – Gabriel Guziewicz (wszyscy z kl. 
Vb). „Łączyliśmy się” min. z Filharmo-
nią Narodową w Warszawie (prezentacja 
chóru uczniowskiego), z Narodowym 
Starym Teatrem w Krakowie (fragment 
sztuki teatralnej – Bywaj dziewczę zdro-
we). Widzowie mogli obejrzeć fragment 
filmu „Był taki rok…rok 63”. Rolę ak-
torów odgrywali: Aleksandra Bogucka, 
Krystian Szydłowski (oboje kl. Vb). 

Uczniowie z klasy IV a - Franciszek 
Ciołkowski, Wiktor Feder, Patryk  
Jagielski, Jan Wróbel wcielili się w role 
aktorów filmu fabularnego. Przedstawie-
nie było szczegółowo dopracowane. Za 
oprawę muzyczną odpowiedzialny był 
Pan Jacek Wiśniewski – przygotowa-
nie chóru szkolnego oraz Pani Marta 
Baranowska, nauczyciel języka polskiego 
i historii, pomagała im Joanna 
Kalinowska (kl. Vb) – muzyczne efek-
ty specjalne. Za dekorację odpowiadała 
Pani Lidia Stobiecka i Pani Katarzyna 
Tymorek. Fachowe kostiumy i rekwizy-
ty dobrała nasza pani od języka polskie-
go – Pani Marta Baranowska. Środowe 
spotkanie na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

/Uczniowie z klasy VB/

Ragdoll to rasa kotów mało popularna 
w Polsce. Dnia 17 listopada klasy zero-
we zostały zaproszone na godzinną lek-
cję pt. „Ragdoll – historia rasy, żywienie, 
pielęgnacja, wystawy”. Wraz ze swoimi 
pupilami odwiedziła nas Pani Katarzy-
na Stawicka – hodowczyni ragdolli z 

Iłowa. Podczas interesującego spotkania 
przybliżyła uczniom historię rasy, zapre-
zentowała najbardziej popularne odmia-
ny barwne kotów. Opowiedziała, co to 
jest rodowód, hodowla, jak oceniane są 
zwierzaki na wystawach, jak należy je 
przygotować do oceny, jak trzymać przed 

sędziami. Uczniowie z zainteresowaniem 
podziwiali  wszystkie kocie  puchary  
i medale. Zadawali też mnóstwo pytań. 
Była to niezapomniana  lekcja.

/Marta Baranowska/

W czwartek 25 listopada, naszą szkołę 
opanowały wróżki, wampiry, księżniczki, 
czarownice, elfy i wiele różnych innych 
postaci. Tego dnia uczniowie wspólnie  
z nauczycielami  bawili się na szkolnych 
Andrzejkach. Atrakcjom nie było końca, 
każdy chętny mógł poznać swoją przy-
szłość przepowiedzianą przez wróżki  

w które wcieliły się uczennice klasy VI. 
Nikt się nie nudził, tańce przy doskonałej 
muzyce przeplatane były konkursami, za-
bawami, wróżbami andrzejkowymi. Nie 
zabrakło również drobnych upominków 
dla najbardziej aktywnych uczestników 
zabawy.

/L.S./

NOWE lOGO BIBlIOTEKI

Z żYCIA SZKOłY PODSTAWOWEj IM. jANA PAWłA II W PAPROTNI…

RAGDOllE – KOTY Z BAśNI…

NIECODZIENNA lEKCjA PATRIOTYZMu CZYlI „PANORAMA 11 lISTOPADA”

SZKOlNE „ANDRZEjKI”
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Pod takim hasłem w Szkole Podsta-
wowej w Teresinie odbyły się w bieżącym 
roku szkolnym dwa spotkania z przedsta-
wicielami Policji. Pierwsze odbyło się  

w dniu 6 października 2010 roku i  adre-
sowane było do uczniów klas IV- VI.  Na 
spotkaniu gościliśmy policjantkę - panią 
Joanną Podlaską z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Sochaczewie., która przypomniała  
uczniom przepisy ruchu drogowego obo-
wiązujące zarówno pieszych jak i rowe-
rzystów. 

Z przyjemnością  udzielała też od-
powiedzi na zadawane jej pytania. Ko-
lejne spotkanie miało miejsce w dniu  
4 listopada 2010 roku i skierowane było 

do  uczniów z klas 0- III. W tym dniu go-
ściliśmy dzielnicową z Posterunku Policji 
w Teresinie – panią Annę Opęchowską-
Ciak. Pani policjantka zapoznała uczniów 
z przepisami, które obowiązują uczestni-
ków ruchu drogowego jak  również  za-
prezentowała im  film pt. „ Bezpieczna 
droga”. Były to niezwykle pouczające 
lekcje dotyczące bezpieczeństwa na dro-
dze. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie na 
co dzień będą przestrzegali zasad ruchu 
drogowego i dzięki temu unikną niebez-
piecznych sytuacji drogowych.

Natomiast w dniu 12 października 
b.r. gościliśmy w Szkole Podstawowej 
im. św. M. Kolbego w Teresinie leśnika 
z Nadleśnictwa Radziwiłłów – p. Do-
brawę Jankiewicz. Pani leśnik spotkała 
się z dziećmi klas 0 oraz wychowanka-
mi świetlicy. Spotkanie z najmłodszymi 
uczniami  poświęcone było mieszkańcom 
lasu. Dzieci poznały zwierzęta zamiesz-
kujące obszary leśne oraz dowiedziały się 
o nich wielu ciekawostek. Ponadto mogły 
zobaczyć każde zwierzę, o którym mó-
wiła pani leśnik na dużych, kolorowych 
planszach. Największe zainteresowanie 

wzbudziło życie nocnych łowców – sów, 
począwszy od sóweczki aż po olbrzy-
miego puchacza. Pani leśnik na dużych 
tablicach prezentowała kolejno poszcze-
gólne gatunki sów, a następnie dokładnie 
je omawiała. Zwróciła szczególną uwagę 
na miejsce występowania, sposób odży-
wiania i charakterystyczne odgłosy wy-
dawane przez sowy. To była ciekawa lek-
cja przyrody, z której uczniowie wynieśli 
wiele ciekawych informacji.

P.S. Serdecznie dziękujemy Nadle-
śnictwu Radziwiłłów za owocną współ-
pracę, a w szczególności pani Dobrawie 

Jankiewicz i panu Bartłomiejowi Stan-
kiewiczowi za gościnę w naszej placów-
ce  oraz wspaniałe lekcje przyrody o lesie 
i jego mieszkańcach.

/Beata Pałuba/

Teresińska kapela „Blue Wall” oraz 
„The Town” z Żyrardowa gościły w grud-
niu na koncercie z cyklu RiF czyli Rytmy 
i Fascynacje, którego organizatorem jest 
Teresiński Ośrodek Kultury. Kolejna od-
słona rockowo-bluesowej muzyki zgro-
madziła w jednej z teresińskich pizzeri 
bardzo liczną publiczność. „Zawsze na 
koncertach mieliśmy mnóstwo widzów, 
ale teraz na pewno padł rekord frekwen-
cji” – przyznał Mariusz Cieśniewski, 
dyrektor TOK-u. Jedną z przyczyn ta-

kiego zainteresowania wydarzeniem był 
fakt, że to ostatni koncert w tym roku. Na 
pewno też dużą widownię przyciągnęła 
dobra muzyka w wykonaniu zespołów, 
które musiały jeszcze długo bisować. 

Na kolejny koncert „kulturyści” za-
praszają 11 lutego. Wówczas w Teresinie 
zagości znana na polskiej estradzie grupa 
„The Positive”, prezentująca muzykę w 
stylu soul, jazz i funky. Wokalistą zespołu 
jest Mateusz Krautwurst, finalista ta-
kich programów jak: „Fabryka Gwiazd” 

czy „Szansy Na Sukces”. Perkusistą ze-
społu jest Łukasz Sobolak, goszczący 
już na RiF-ach z Leszkiem Cichońskim 
czy Bartozzim Wojciechowskim. Mamy 
nadzieję, że publiczność dopisze, szcze-
gólnie ta, która śledzi na bieżąco polską 
scenę muzyczną, tym bardziej, że zespół 
już mocno się na niej zaznaczył np. w 
Opolu na koncercie debiutów w 2008 r.

/red/

W SZKOlE PODSTAWOWEj IM. śW. MAKSYMIlIANA KOlBEGO W TERESINIE…

SPOTKANIE Z lEśNIKIEM

BEZPIECZNA DROGA

REKORDOWY „RIf”

Koncert „Fryderyk Chopin – muzyka przez pokolenia”
Stowarzyszenie Przyjaciół  Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” serdecznie zaprasza na   koncert na zakończenie Roku 

Chopinowskiego pt. „Fryderyk Chopin – muzyka przez pokolenia” , który odbędzie się w Teresińskim Ośrodku Kultury, 
w sobotę 8 stycznia o godz. 18.00. W programie koncertu usłyszymy utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu m.in. Chóru 
parafialnego oraz młodych artystów z Teresina. Wstęp wolny !

Bal Karnawałowy dla dzieci w „Chabrowym Dworku”
Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w sobotę 

5 lutego 2011 r. Początek balu o godz. 12.00. To kolejna impreza  dla dzieci organizowana przez nasze Stowarzyszenie. 
Dzięki niezwykłej gościnności Państwa Marii i Jerzego Haber, dzieci będą mogły ponownie bawić się na swoim wielkim balu. 
Zabawę poprowadzi wodzirej Piotr Milczarek. W programie balu m.in. konkursy i zabawy. Dla wszystkich dzieci słodki po-
częstunek. Informacje i zapisy: stowarzyszenie_impuls@wp.pl oraz pod numerem telefonu: 501-542-564. Zapraszamy!

/Stowarzyszenie „Impuls”/



AGENT uBEZPIECZENIOWY
MIChAł SOWIŃSKI

- uBEZPIECZENIA KOMuNIKACYjNE
- uBEZPIECZENIA MAjĄTKOWE
- uBEZPIECZENIA TuRYSTYCZNE
- uBEZPIECZENIA DlA fIRM
- fuNDuSZ EMERYTAlNY „ZłOTA jESIEŃ”

ADRES: 
ul. KASKA 63

96 – 515 TERESIN
TElEfON:

(46) 86 – 13 – 443
603 – 420 - 028
791 – 712 - 999
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W NZOZ „OMEGA” w Baranowie ul. Armii Krajowej 
53 przyjmuje doświadczony specjalista w zakresie 

Psychiatrii Pani dr Jadwiga Zaręba-Chylińska oraz dr 
n.med. specjalista neurolog Pani Katarzyna Nowicka – 
Sieroszewska; w placówce rozpoczęła też działalność 
Poradnia Medycyny Pracy – badania profilaktyczne.

tel. (46) 856-03-77

Sochaczew ul. Polna 9B

TELEFONY…
Urząd Gminy – (46) 861-38-15 do 17 
Teresiński Ośrodek Kultury – (46) 861-38-81
Gminna Biblioteka Publiczna – (46) 861-33-60
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – (46) 861-37-80
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – (46) 861-37-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (46) 861-30-45
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„filipides” wyróżniony przez Ministra Sportu i Turystyki!

udana jesień KS TERESIN

To informacja 
godna odnotowa-
nia. Uczniowski 
Klub Sporto-
wy „Filipides”  
z Teresina został 
s k l a s y f i k o w a -
ny na wysokim 
d w u d z i e s t y m 
czwartym miejsce  
w Polsce - w finale 

konkursu Ministra Sportu i Turystyki na najcie-
kawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania 
sportu wśród dzieci i młodzieży w środowi-
sku wiejskim! W drugiej połowie listopada  
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
w Warszawie odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród dla laureatów konkursu. Pod-
czas uroczystości Uczniowski Klub Spor-
towy „Filipides” reprezentowali: prezes 
Andrzej Andryszczyk, sekretarz Izabela 

Andryszczyk oraz trener Andrzej Paw-
łowski. Obrazując skalę konkursu warto za-
znaczyć, że zgłoszono ponad sto inicjatyw 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,  
a do ścisłego finału dotarło jedynie trzydzie-
ścioro dwoje organizatorów, którzy w sumie 
zorganizowali ponad sto imprez, w których 
udział wzięło ponad siedemdziesiąt tysięcy 
osób! Wśród nich jest także nasz Filipides, or-
ganizator m.in. tradycyjnego i cieszącego się 
popularnością Grand Prix Teresina w Biegach.

/red/ 

Za pośrednictwem naszego miesięcz-
nika Zarząd Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Filipides” składa serdeczne 
podziękowania samorządom gminy Te-
resin i powiatu Sochaczewskiego, oraz 
sponsorom - Bakoma S.A., Mars Polska, 
Apteka Calendula, Bank Spółdzielczy  
w Teresinie, Sweet – Bogumiła Gawor - za 

pomoc i wsparcie przy realizacji naszych 
przedsięwzięć. Szczególne podziękowanie 
kierujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Teresinie Krzysz-
tofowi Walencikowi, współorganizatorowi 
imprez oraz całej rzeszy wolontariuszy za-
angażowanych w organizację Grand Prix 
Teresina w Biegach. Osiągnięcie tak duże-
go sukcesu nie byłoby możliwe bez pomocy  
i zaangażowania w/w instytucji , samorządów  
i osób prywatnych. DZIĘKUJEMY

Od Redakcji: Wszystkim działaczom, 
trenerom i zawodnikom UKS „Filipides” 
serdecznie gratulujemy tak dużego sukce-
su, życząc jednocześnie realizacji kolejnych 
sportowych planów i medalowych wyników  
w nadchodzącym roku!

Historyczny pierwszy sezon drużyny KS 
Teresin w klasie okręgowej nie okazał się 
udany. Zespół choć walczył bardzo ambitnie 
nie zdołał się w niej utrzymać, choć do zreali-
zowania celu zabrakło tylko dwóch punktów. 
W czerwcu nastąpiła zmiana na stanowisku 
trenera: Adama Chmielewskiego zastąpił 
Paweł Gadziała, z którym KS Teresin roz-
począł sezon A-klasy. W kadrze nastąpiło 
sporo zmian, odeszło kilku zawodników z 
poprzedniej ekipy, którzy zostali zastąpieni 
piłkarzami z byłego drugiego, zlikwidowane-
go zespołu Teresina, wcześniej występującego 
w B-klasie. Warto także odnotować powrót od 
szóstej kolejki po półtora roku do gry Kamila 
Gurbiela. 

Wydawało się, że w tym składzie KS Tere-
sin może być co najwyżej drużyną środka tabe-
li i początek sezonu absolutnie to potwierdził.  
W pierwszych czterech kolejkach po 3 po-
rażkach i zwycięstwie nad Rysiem Laski 
wywalczone zostały tylko 3 punkty, ponad-
to drużyna już w pierwszej rundzie została 
wyeliminowana z rozgrywek Pucharu Polski 
po wysokiej porażce z Borzęcinem 2:5. Od 
tego momentu nastąpił niesamowity zwrot 
sytuacji, którego początkiem było wyjazdo-
we zwycięstwo 1:0 z Relaxem Radziwiłłów. 
Z 9 meczów aż 8 zakończyło się zwycię-

stwem ekipy Pawła Gadziały,  przedzielonych 
jedynie remisem w wyjazdowym meczu  
z Anprelem Nowa Wieś. Znakomitą skutecz-
nością błysnął Adrian Dąbrowski, który w 
ostatnich sześciu kolejkach zdobył 11 bramek, 
trafiając w każdym z nich przynajmniej raz. 
W całej rundzie jesiennej jego dorobek to 13 
goli, co daje świetną średnią jednej bramki na 
mecz. Kluczowym momentem jesieni okaza-
ła się przedostatnia 12 kolejka i wyjazdowe 
zwycięstwo 3:2 nad liderem rozgrywek z Bo-
rzęcina. W ostatniej zaś serii Teresin wygrał 
w Mszczonowie 3:0, co przy jednoczesnym 
remisie Borzęcina spowodowało, że na koniec 
rundy zespół ma tylko jeden punkt straty do 
lidera. Ogółem w 13 meczach  wywalczyli-
śmy 9 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki, co dało 
28 punktów i trzecie miejsce w tabeli. Iden-
tycznym dorobkiem wykazały się dwie inne 
drużyny: Błękitni Korytów i Promyk Nowa 
Sucha, co zapowiada bardzo ciekawą rundę 
wiosenną. Mimo trzech poniesionych porażek 
tak naprawdę tylko drużyna z Korytowa oka-
zała się piłkarsko od nas lepsza, pewnie zwy-
ciężając dwoma bramkami w Teresinie.  

I jeszcze charakterystyka występów po-
szczególnych formacji. W bramce komplet 
trzynastu występów zaliczył zaledwie 17-letni 
Michał Nowakowski. Jak na tak młody wiek 
udźwignął ciężar występów i z optymizmem 
można patrzeć na przyszłość tego zawodnika. 

Obrona najczęściej występowała w skła-
dzie: Kamil Buczyński, Damian Buczyński, 
twardo i bardzo pewnie grający Marek Simiński 
i Łukasz Chojnacki, zaś od 6 kolejki świetnie 
wszedł w zespół Kamil Gurbiel. Ponadto wy-
stąpili w niej: Adrian Górak, któremu nieste-
ty dwukrotnie przydarzyła się kontuzja unie-

możliwiająca grę, Kamil Ciurzyński czy nieco 
rzadziej Daniel Kubiak i Krzysztof Bargieł.

W drugiej linii znakomite występy 
okraszone bramkami zanotował Tomek 
Oziemblewski i nigdy nie schodzący po-
niżej pewnego poziomu Jarek Gowin. 
Wspomagani oni byli przez coraz lepszego 
młodego Emila Kamińskiego, doświad-
czonych choć wciąż jeszcze stosunkowo 
młodych Roberta Bajurskiego i Kubę 
Antczaka. W kilku meczach z bardzo dobrej 
strony pokazali się Łukasz Kornacki i Domi-
nik Szczypkowski (dwie bramki), zaś z ławki 
rezerwowych do linii pomocy wchodzili Ja-
cek Antczak i niekiedy Marek Wierzchow-
ski. 

Praktycznie przez cały sezon drużyna grała 
jednym napastnikiem czyli Adrianem Dąbrow-
skim. „Dąber” z zadania wywiązał się znako-
micie, czego najlepszym dowodem jest jego  
13 goli. Zasadniczo Teresin grał systemem 
4-1-4-1, jednak niekiedy w zależności od sy-
tuacji, w ataku grywali Tomek Oziemblewski 
i Kuba Antczak.

Świetny debiut w roli trenera seniorskie-
go zespołu zaliczył Paweł Gadziała. To jego 
pierwsza dorosła drużyna w karierze trener-
skiej, mimo to doświadczenie wyniesione z 
wielu lat występów w najwyższych ligach po-
zwoliło mu scementować ekipę i poprowadzić 
ją do trzeciego miejsca w tabeli. 

Mam nadzieję, że w rundzie wiosennej 
zobaczymy przynajmniej tak dobrze, a może 
jeszcze lepiej grający KS Teresin, a w czerw-
cu przyszłego może znowu będą powody do 
radości. Zapraszamy na stadion teresińskiego 
GOSiR-u na wiosnę.

Marcin Maciąg

Jest srebro i brąz w Pucharze Polski!
W miejscowości Przysucha (mazowieckie) rozegrano zapaśnicze zawody o Jesienny Puchar Polski Kadetów w stylu wolnym. LKS 

Greiner Mazowsze Teresin wystawił dwunastoosobową reprezentację zawodników. Zdecydowanie najlepszy rezultat zanotowali - Kamil 
Pałyska oraz Kamil Makowiecki. Pierwszy z nich, swój start zakończył zdobyciem srebrnego medalu w kategorii wagowej do 100 kg. 
Z kolei Makowiecki stanął na najniższym stopniu podium w kategorii wagowej do 46 kg. Dwa medale na tak prestiżowej imprezie, wywal-
czone w stawce krajowej czołówki kadetów stanowią kolejny cenny sukces zapaśników teresińskiego klubu. Gratulujemy zawodnikom oraz 
ich trenerom!                                                                                                                                                                                                        /red/



Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów, 

motocyklistów, rowerzystów, pieszych, 
 - osób, które straciły w wypadku bliską osobę.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze przedsą-
dowej 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

Język angielski - konwersacje  
prowadzi absolwentka szkoły językowej  

w Nowym Jorku,  
po 20 latach pobytu w Stanach

Tel. 795-105-795
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działki
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Pierw-
sze zawody 
łucznicze-
go sezonu 
h a l o w e g o 
okazały się 
pomyś lne 
dla LKS 
Mazowsze. 
Ł u c z n i c y 
z Teresina 
jako gospo-
darze Wo-
jewódzkie-

go Turnieju Halowego zaprezentowali się 
wręcz medalowo. Na najwyższym stopniu 
podium stanęła Natalia Juszczuk.

Zawody odbyły się w niedzielę (28.11)  
w teresińskiej hali GOSiR-u. Bardzo zadowo-
leni z występu swoich podopiecznych byli tre-
nerzy Katarzyna Klata i Ryszard Kowalski 
– „Trzy medale i dwa miejsca tuż za podium to 
świetny wynik” – mówili. Najlepiej z drużyny 
gospodarzy zaprezentowała się Natalia Jusz-

czuk. W rywalizacji juniorek młodszych po-
konując m.in. reprezentantkę kadry narodowej 
zanotowała cenny triumf i wspaniale otworzy-
ła halowy sezon. Tym samym sprawiła sobie 
wymarzony prezent w dniu swoich szesna-
stych urodzin. Wśród juniorów młodszych na 
drugim miejscu uplasował się Robert Świą-
tek. Podobnie jak Aleksandra Klata, która 
wywalczyła srebro w rywalizacji juniorek.  
Z kolei Justyna Rosa (juniorki) oraz Janusz 
Mierzejewski (junior) wystrzelali czwarte 
pozycje. Zawody rozgrywane w sześciu kate-
goriach wiekowych stały na bardzo wysokim 
poziomie sportowym i organizacyjnym. 

***
Kolejny strzelecki sukces halowy – i to 

podwójny – sekcji łuczniczej Mazowsza miał 
miejsce w niedzielę 5 grudnia. W tym sa-
mym czasie, choć na dwóch innych arenach 
sportowych odbyły się prestiżowe zawody,  
w których udział wzięli podopieczni Katarzy-
ny Klaty (w Radzyminie) oraz Ryszarda Ko-
walskiego (w Radomiu). Oto rezultaty zawod-
ników i zawodniczek LKS Mazowsze Teresin:

*  Ogólnopolski Memoriał Józefa  
Trześniewskiego – Radom
Juniorki młodsze:  
Natalia Juszczuk – I miejsce
Juniorzy młodsi:  
Robert Świątek – II miejsce
Juniorki: Justyna Rosa – III miejsce
* III Runda Pucharu Mazowsza  
w kategorii młodzików – Radzymin
Młodziczki z Teresina:  
Agnieszka Grądzik – III miejsce, 
Jolanta Kierzkowska – IV miejsce. 
Po bardzo zaciętym i emocjonującym poje-
dynku Agnieszka wygrała ze swoją klubową 
koleżanką pojedynek o brązowy medal tylko 
jednym punktem.
Młodzicy z Teresina:  
Adrian Barzyc – IV miejsce, 
Kacper Klata – V miejsce, 
Filip Załuski – VI miejsce.

W rywalizacji zespołowej trójka Załusk-
Barzyc-Klata jako Mazowsze Teresin zajęli  
II miejsce. Gratulujemy!

/red/

Drużyny Zespołu Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie zu-
pełnie zdominowały tegoroczną rywalizację  
w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych  
w powiecie. Najpierw tamtejsze dziewczę-
ta nie dały szans rywalkom z Sochaczewa, 
zdobywając po raz pierwszy w historii szko-
ły tytuł siatkarskich mistrzyń. W ślad za tym 
wynikiem poszli ich szkolni koledzy, którzy 
grając we własnej hali również wywalczy-
li złote medale w powiatowej rywalizacji.  
W finale nie dali szans odwiecznym rywalom 
z sochaczewskiego Ogrodnika. Po tym, jak  
w październiku Teresin wygrał rywalizację  
w piłce nożnej (chłopcy i dziewczęta), tak te-

raz przyszedł czas na złote sukcesy w 
powiatowej siatkówce. Gratulujemy!

W składzie teresińskich „złotek” 
zagrały: Grażyna Rzępa, Małgo-
rzata Witak, Ewelina Walędziak, 
Karolina Konarska, Marta Pierz-
chała, Ewa Piórkowska, Paulina 
Wawrzyniak, Anna Rzępa, Paulina 
Poddenek, Karolina Wydra, Anna 
Kaczmarek, Aniela Lewandowska, 
opiekun zespołu – Klaudia Bogucka.

Wśród złotych siatkarzy byli: 
Paweł Kucharski, Adrian Kucharewicz, 
Maciej Rabiega, Artur Stawski, Arkadiusz 
Kątniak, Mateusz Leszczyński, Szymon 

Chojnowski, Przemysław Gołaszewski, 
Mateusz Parśniak, Paweł Bieniek, Maciej 
Wójcik, opiekun – Kamil Kamiński.

/red/

Młodzi koszykarze ze Szkoły Podsta-
wowej im. Św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie przebojem wdarli się na szczyty 
rywalizacji powiatowej w kategorii szkół pod-
stawowych chłopców. Podopieczni Macieja 
Starusa w pięknym stylu, po bardzo emocjo-
nujących meczach wywalczyli tytuł mistrzów 

powiatu sochaczewskiego. Triumfatorzy  
z Teresina wywalczyli tym samym awans 
do zawodów międzypowiatowych, pod-
czas których zdobyli cenny brązowy krążek.  
W składzie medalowej drużyny zagrali:  
Mikołaj Szczypkowski, Patryk Sawicki, 
Bartosz Rytka, Rafał Grzegorek, Przemy-

sław Pajka, Krzysztof Konik, Sylwester 
Kwiatkowski, Patryk Matych, Tomasz 
Skrok, Hubert Maciejewski, Wiktor Kalko-
siński, Marcin Basiak

/red/

W mistrzowskim stylu zakończyły swój 
start w powiatowych rozgrywkach szkolnych 
młode tenisistki stołowe z terenu gminy Tere-
sin. Marta Mechocka i Paulina Paruszew-
ska – reprezentantki Szkoły Podstawowej 
w Budkach Piaseckich nie dały najmniejszych 
szans rywalkom ze Szkół Podstawowych  
z Janowa, Śladowa, a w finale z Młodzieszy-
na. Podopieczne szkoleniowca Radosława 
Jurzyka stanowiły klasę dla pozostałych dru-
żyn w rywalizacji najmłodszej kategorii wie-
kowej. 

Z kolei żeńska reprezentacja Gimnazjum 
w Szymanowie pod wodzą Ryszarda Niedź-
wiedzkiego zasłużenie sięgnęła po mistrzo-
stwo powiatu szkół gimnazjalnych w tenisie 
stołowym dziewcząt. Zespół w składzie – 
Marta Banaszek, Aleksandra Widyńska  
i Ilona Fijołek wygrały trzy spotkania – der-
bowe z Teresinem, następnie z Wymysłowem, 
zaś w finale z Iłowem. Naszym zawodniczkom 
oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

/red/

SCHUDNIJ  I  WYTRWAJ  !!!
Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną 
aby ich waga, zdrowie oraz sylwetka po-
wróciły na zawsze do normy. Zapraszamy 
również tych, którzy chcą wykonać tylko 
elektroniczną analizę składu swojego cia-
ła. Umów się na wizytę tel. 696 227 297 
w Poradni Centrum Odżywiania w ŁO-
WICZU lub w Punkcie Konsultacyjnym  
w TERESINIE

Natalia ustrzeliła złoto

Siatkarskie sukcesy Zespołu Szkół

Teresin koszykarskim mistrzem

Tenisowy triumf Budek Piaseckich oraz Szymanowa
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„Druhnom i Druhom, którzy całym ży-
ciem służąc Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim odeszli 
na wieczną wartę” – tak brzmi napis na pa-
miątkowej tablicy, którą na 100-lecie Harcer-
stwa Polskiego ufundowali zuchy, harcerze  
i instruktorzy Hufca ZHP Sochaczew. Tablicę 
odsłonięto w niedzielę 12 grudnia w Bazylice 
Mniejszej w Niepokalanowie.

Dokładnie sto lat temu, w 1910 r. An-
drzej Małkowski, założyciel i współtwórca 
polskiego skautingu, postanowił przetłuma-
czyć podręcznik Roberta Baden-Powella 
„Skauting dla chłopców”. Wówczas też grupa 
uczniów krakowskiego Gimnazjum św. Anny 
utworzyła tzw. Zastęp Kruków. Wydarze-
nia te zapoczątkowały powstanie harcerstwa  

w Polsce. W roku jego 100-lecia podjęto 
szereg działań upamiętniających jubi-
leusz polskiego skautingu w świado-
mości społeczeństwa. Jednym z takich 
wydarzeń o znaczeniu symbolicznym i 
praktycznym była uroczystość odsłonię-
cia i poświęcenia tablicy pamiątkowej 
na ścianie Kaplicy św. Maksymiliana 
Kolbego w niepokalanowskiej  Bazyli-
ce. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był 
druh pdh Jarosław Dąbrowski, wielo-
letni koordynator harcerstwa w Teresinie  
i powiecie sochaczewskim. Fundatorami 
kamiennej płyty byli członkowie hufca 
Sochaczew oraz przyjaciele harcerstwa. 

W uroczystości brali udział przedstawiciele 
ZHP, władze kościelne, władze powiatowego 
i gminnego samorządu,  poczty sztandarowe, 
uczniowie i dyrektorzy szkół z terenu powia-
tu, poczty Ochotniczych Straży pożarnych 
oraz licznie zebrani goście. Uroczystą Mszę 
św. koncelebrował o. Proboszcz Andrzej Ku-
śmierski. Aktu odsłonięcia tablicy dokonały 
- podharcmistrzyni Maria Bugaj, druhna Zo-
sia Szczesiul, zuch Małgorzata Pajkowska 
w obecności przyjaciela sochaczewskich har-
cerzy Pana Krzysztofa Osmolaka z małżonką 
oraz  druha phm Jarosława Dąbrowskiego. Ta-
blicę poświęcił o. Roman Soczewka, również 
były harcerz. Podczas Mszy św. członkowie 

Związku Harcerstwa Polskiego złożyli ofiarę 
w postaci darów, wśród których była m.in. ko-
pia miecza grunwaldzkiego, symbolizującego 
rycerską postawę harcerza w obronie najwyż-
szych wartości. Po zakończeniu uroczystości 
komendant Hufca ZHP Sochaczew druh hm. 
Krzysztof Wasilewski zaprosił wszystkich 
zgromadzonych na harcerski posiłek w plene-
rze czyli prawdziwą obozową grochówkę.

/red/

W niezwykle mroźny pierwszy dzień 
grudnia w Teresinie miała miejsce ważna 
uroczystość patriotyczna. Skromne obchody  
67. Rocznicy Rozstrzelania 20 Więźniów  
z Pawiaka rozpoczęły się Mszą św. w niepo-

kalanowskiej Bazylice. Mimo zimnej i śnież-
nej aury w uroczystościach wzięło udział 
kilkudziesięcioosobowe grono m.in. przed-
stawicieli gminnych władz samorządowych, 
kombatantów, strażaków, nauczycieli, a także 

uczniów szkół gminnych i poczty sztandaro-
we. Po zakończeniu Mszy św. zebrani prze-
maszerowali pod Pomnik 20 Rozstrzelanych, 
gdzie uroczyście złożono wieńce i kwiaty. 

/red/

Tablica na setną rocznicę 

Ku pamięci Pomordowanych




