
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, 
życzymy Wam bardzo spokojnych, zdrowych, szczęśliwych

i ciepłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
W tym wyjątkowym czasie pragniemy też życzyć Wam

zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań 
w Nowym 2009 Roku. Radosnych Świąt!

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin

wraz z członkami Rady

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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W tegorocznym budżecie na inwesty-
cje przeznaczono ponad 8 milionów zł. 
Na tę kwotę składają się  m.in.:

- budowa i remont dróg lokalnych –  
2 miliony 724 tysiące,

- modernizacja i rozbudowa placówek 
oświatowych – 2 miliony 92 tysiące,

- budowa konteneru mieszkalnego  
w Szymanowie – 680 tysięcy,

- wspólne inwestycje drogowe z po-
wiatem sochaczewskim i gminą Baranów 
– 620 tysięcy,

- budowa obiektów sportowych –  
440 tysięcy,

- budowa chodników – 342 tysiące,
- modernizacja budynków OSP –  

186 tysięcy,

- rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Szy-
manowie – 180 tysięcy,

- budowa linii elektroenergetycznych 
– 100 tysięcy,

- monitoring na stacji PKP -  
100 tysięcy.

Ku końcowi zmierzają prace przy do-
kumentacji technicznej tzw. obwodnicy 
i mostu na rzece Pisi. Z tytułu umorzeń 
i bezzwrotnych dotacji gmina Teresin 
pozyskała w mijającym roku 739 tysię-
cy złotych. Oprócz tego, w planie inwe-
stycyjnym na ten rok miało znaleźć się 
rozpoczęcie największej inwestycji w na-
szej gminie – modernizacja oczyszczalni 
ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej w ramach projektu przygotowanego  

w Związku Międzygminnym ,,Mazowsze 
Zachodnie”. Niestety, poważne opóźnie-
nia proceduralne na szczeblu ministerstw, 
głównie Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, uniemożliwiły realizację tego 
zadania w tym roku. Mimo trudności 
stwarzanych przez instytucje rządowe, 
mamy nadzieję na podpisanie umowy  
i dofinansowanie tej inwestycji do końca 
I kwartału przyszłego roku. Jeżeli do tego 
nie dojdzie, musimy rozpocząć moderni-
zację oczyszczalni i budowę sieci kana-
lizacyjnej z własnych oraz pozabudżeto-
wych środków finansowych.

/red/

Monitoring dworca PKP Gimnazjum w Teresinie Budynek mieszkalny 
w Szymanowie

Modernizacja ul. Kolbego w Paprotni 
(wspólna inwestycja z powiatem)

Droga w Pawłowicach – jedna z tłuczniowych dróg Chodnik w Topołowie

Hala sportowa w Budkach Piaseckich Ul. Strażacka w Teresinie - jedna z asfaltowych dróg Droga Elżbietów - Kawęczyn
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Czuję, że można zrobić więcej...

Z Antoniną Gigier, Przewodniczącą 
Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej w Radzie Gminy Teresin rozma-
wia Marcin Odolczyk.

- Znaleźliśmy się na półmetku obec-
nej kadencji RG. Jakby Pani podsumo-
wała te, mijające dwa lata z perspekty-
wy radnej Gminy Teresin?

To już dwa lata minęły mojej drugiej 
kadencji jako radnej gminy! Jak ten czas 
szybko leci! Muszę przyznać, że jestem 
zadowolona z tych dwóch lat. Upłynę-
ły one w dobrej atmosferze, spokojnej 
współpracy z mądrym przewodniczącym 
Rady Gminy i innymi radnymi. Nasz 
Klub „Niezależni plus Zdrowie” tworzy 
zgraną grupę. Duże znaczenie ma zaufa-
nie do wójta, Pana Marka Olechowskie-
go i wicewójta Pana Marka Jaworskie-
go. Utrzymujemy również bardzo dobre 
kontakty z szefami gminnych jednostek 
samorządowych. Dzięki sprzyjającej ko-
niunkturze ekonomicznej i dobremu za-
rządzaniu efekty widoczne są w każdej 
miejscowości naszej gminy. Myślę, że dla 
Gminy były to dobre dwa lata.

- Co udało się Komisji zrobić do-
brego dla naszych mieszkańców w tym 
czasie?

To ocenią oni sami. Ja mogę powie-
dzieć, co dotąd zrobiliśmy .W skład Ko-
misji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecz-
nej oprócz mnie wchodzą Pani Małgorzata 
Matejka, Pani Hanna Jankowska, Pan Ja-
cek Szymaniak i Pan Paweł Przedpełski. 
Każdy z członków komisji miał przydzie-
lony swój teren, w którym miał rozeznać, 
co do potrzeb i współpracować z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
zgłaszać problemy i  pomagać w konkret-
nych sytuacjach. Pomogliśmy ludziom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji lo-
sowej np. pogorzelcom. Byłam inicjator-
ką akcji zmierzającej do poprawy bezpie-

czeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz 
bezpieczeństwa rowerzystów na drodze. 
Kolejnym bardzo ważnym punktem na-
szych działań było wyegzekwowanie 
obecności pielęgniarki szkolnej w każdej 
szkole naszej gminy. Członkowie Komi-
sji uczestniczyli w kontrolach sklepów 
prowadzących sprzedaż alkoholu. Mar-
twimy się doniesieniami, że w niektórych 
sklepach sprzedawane jest piwo osobom 
nieletnim. Jednak dotąd nie udało się ni-
komu tego udowodnić. Ale obiecuję, że 
jeżeli ktokolwiek przyłapie sprzedawcę 
sprzedającego alkohol nieletniemu, to 
taki sklep będzie pozbawiony koncesji. 
Jestem lekarzem i doceniam problem pro-
filaktyki i wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych. Dlatego wielokrotnie, 
przy każdej nadarzającej się okazji, infor-
mowałam mieszkańców o konieczności  
i możliwościach wykonywania badań pro-
filaktycznych. Przypomnę tu jeszcze raz, 
że badania profilaktyczne są bezpłatne   
i dotyczą raka piersi, szyjki macicy-cyto-
logia i raka jelita grubego –kolonoskopia. 
Informacje na ten temat można znaleźć  
w każdej przychodni podstawowej opieki 
zdrowotnej.

- Jakiś czas temu zainicjowała Pani 
akcję „Bezpieczny rowerzysta na dro-
dze”. Minęło kilka miesięcy, o jakich 
efektach możemy dziś mówić?

Jestem rozczarowana i rozgoryczona 
. Sądziłam, że jeżeli uświadomimy lu-
dziom, iż w bardzo prosty sposób, jakim 
jest właściwe oświetlenie roweru i zało-
żenie wieczorem kamizelki odblaskowej, 
mogą zadbać o własne bezpieczeństwo, 
to odzew akcji będzie większy. Każde 
dziecko w szkole otrzymało opaski od-
blaskowe. Proszę przejść się wieczorem 
ulicami Teresina. Rowerzyści w dalszym 
ciągu pomykają jak czarne zjawy. Które-
goś wieczoru jadąc samochodem do domu 
skręcałam z ulicy Szymanowskiej w Zie-
loną. Z przeciwka jechało kilka samocho-
dów. Szybko skręciłam i z przerażeniem 
zobaczyłam przed maską samochodu 
rowerzystę, który jechał chodnikiem  
i przecinał ul. Zieloną. Udało mi się zaha-
mować i nie zrobić lekkoduchowi krzyw-
dy. Kiedy rozmawiam o tym problemie  
z ludźmi, niektórzy uśmiechają się z zaże-
nowaniem, bo oni też nie mają odpowied-
nich świateł przy swoich rowerach. Ale 
nie poddaję się i w dalszym ciągu razem  
z IMPULS-em przy wsparciu władz gmi-
ny i policji będziemy przekonywać ludzi, 
że warto być widocznym na drodze.

- A jakie zadania stoją w najbliższej 
przyszłości przed Komisją, której Pani 
przewodniczy?

Moim największym pragnieniem jest, 
aby jak najwięcej mieszkańców naszej 
gminy skorzystało z programów wczesne-
go wykrywania chorób nowotworowych.  
W dalszym ciągu będziemy kontynuować 
akcje zmierzające do poprawy bezpie-
czeństwa na naszych drogach. Istotnym 
problemem jest walka ze skutkami al-
koholizmu rodziców. Doceniam wysiłek 
koordynatora ds. uzależnień Pani Marii 
Wójcickiej w organizowaniu świetlic dla 
dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, wy-
jazdów na kolonie, wspierania matek itp. 
Jednak mam poczucie, iż można by zro-
bić więcej. Bardzo ważne jest wskazanie 
takim dzieciom innej drogi niż ta, którą 
wybrali rodzice. Wymaga to wspólnego 
działania wielu ośrodków. W rozmowach 
z dyrektorami szkół pocieszająco brzmia-
ła opinia Pana Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Paprotni, że zmienia się oblicze 
Pawłowic, jest coraz mniej dzieci wyma-
gających specjalnej troski ze względu na 
alkoholizm rodziców. To samo chciała-
bym usłyszeć w Szymanowie.

- Jest Pani lekarzem, jak zatem 
oceni Pani stan opieki medycznej na 
terenie naszej gminy? Czy jest wystar-
czająca, czy należałoby poczynić jakieś 
zmiany?

Na terenie naszej gminy działają dwa 
niepubliczne czyli prywatne zakłady 
opieki zdrowotnej z filią w Szymanowie, 
które świadczą usługi w ramach umów  
z Narodowym Funduszem Zdrowia.. 
Gmina nie ma żadnego wpływu na dzia-
łalność tych ośrodków. Jedynie w Szy-
manowie budynek, w którym mieści się 
przychodnia jest własnością gminy, ale 
tylko budynek. Powtarzam, Gmina nie ma 
wpływu na jakość świadczonych usług w 
niepublicznych ZOZ-ach. Jeżeli pacjent 
jest niezadowolony z opieki w danej 
przychodni,  może przenieść się do innej 
placówki. Tyle z oficjalnych przepisów.  
A moje indywidualne zdanie jest takie, że 
w Teresinie jest trudny dostęp do specja-
listów. „Białe soboty” czy niedziele nie 
rozwiązują problemu, a nawet szkodzą, 
ponieważ trudno mówić o właściwym 
leczeniu po jednorazowej wizycie. Na 
pewno wspaniale byłoby, gdyby powstała 
poradnia specjalistyczna, w której przyj-
mowałby okulista, laryngolog, neurolog, 
reumatolog, oczywiście ginekolog, ale 
gdzie znaleźć tych specjalistów, którzy 
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Rada Gminy uchwala

(dokończenie ze str.3)
podpisaliby umowę z NFOZ-em?

...a jaka sytuacja panuje w szkołach?
We wrześniu b.r. rozmawiałam z dy-

rektorami gminnych szkół. Dowiedziałam 
się, że we wszystkich szkołach zapewnia-
na jest opieka pielęgniarek szkolnych. To 
jest to, o co zabiegałam przez kilka lat. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
obecnie nie ma instytucji lekarza szkol-
nego. Dzieckiem zajmuje się lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej czyli lekarz 
rodzinny. Natomiast w szkole działają 
pielęgniarki szkolne – i to u nas jest re-
alizowane. Z przykrością stwierdzam, że 
nie w każdej szkole istnieje odpowiedni 
gabinet dla pielęgniarki. Mam jednak na-
dzieję, że z czasem sytuacja się ulegnie 
poprawie.

- Czy Pani zdaniem, nasze lokalne 
środowisko prowadzi wystarczająco 
aktywny i zdrowy styl życia, by mówić 
o „zdrowej gminie”?

Na razie możemy mówić o początku 
naszej drogi do aktywnego czyli zdrowe-
go stylu życia. Dzięki temu, iż Pan Wójt 
jest fanem sportu, na naszym terenie po-
wstały piękne obiekty sportowe typu hala 

i boiska w Teresinie, sala gimnastyczna  
w Budkach Piaseckich i planowane są 
kolejne, np. sala gimnastyczna i boisko 
w Szymanowie, boisko w Serokach. 
Obiekty te służą dzieciom, młodzieży  
i dorosłym. Jednak, mimo wszystko, jest 
to niewielki procent mieszkańców. Do 
naszych zadań należy zachęcać ludzi do 
korzystania z tych obiektów. Zaczęliśmy 
budować ścieżki rowerowe, równocześnie 
powinniśmy wyznaczać trasy rowero-
we i propagować wspólną jazdę. Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Gminy Teresin 
„IMPULS”, którego jestem członkiem, 
planuje rozpropagować bardzo pożytecz-
ny sposób rekreacji – marsze przy pomo-
cy dwóch kijków, czyli nordic walking 
. Dzięki inicjatywie „IMPULS-u” przy 
GOSiR powstała sekcja gry w szachy – 
doskonała forma gimnastyki umysłu. Tak 
więc możliwości rozwoju psycho-rucho-
wego są duże, oby tylko mieszkańcy gmi-
ny chcieli z nich skorzystać!

- Kiedy można zwracać się do Ko-
misji Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej?

Do Komisji Rodziny, Zdrowia i Opie-
ki Społecznej można zwrócić się z każdej 

chwili. Najłatwiejszy dostęp jest poprzez 
Biuro Rady Gminy. Wielu mieszkańców 
zna mój telefon z racji udzielanej pomo-
cy  medycznej. Poza tym swoje problemy 
można zgłaszać innym radnym, którzy 
sprawy wymagające interwencji przekażą 
członkom Komisji.

- Na koniec zapytam, jak Antonina 
Gigier spędzi tegoroczne święta i Noc 
Sylwestrową?

Cieszę się z nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia i może troszeczkę mniej 
z nadchodzącego Nowego Roku - i znów 
o rok człowiek starszy! (śmiech) Ale je-
stem ciekawa tego nowego roku. Co nam 
przyniesie, czy będzie dobry? Korzysta-
jąc z okazji, pragnę Państwu złożyć ser-
deczne życzenia świąt pełnych radości, 
pokoju, szczęścia, a w Nowym Roku 
poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty  
z innymi ludźmi. A co do mojej osoby, 
to zarówno święta jak i noc sylwestrową 
spędzam w domu.

- Dziękując za rozmowę, również 
życzymy niezwykle pięknych Świąt  
Bożego Narodzenia.

/red/

Po raz dwudziesty piąty w tej ka-
dencji zebrali się radni Gminy Teresin. 
Podczas sesji, jaka odbyła się 26 listo-
pada podjęto dwanaście uchwał.

Do zaplanowanego wcześniej porząd-
ku obrad XXV Sesji, radni zdecydowali 
się poddać  pod głosowanie dwie dodat-
kowe uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła 
ustalenia opłaty za korzystanie z gmin-
nego wysypiska śmieci w Topołowie. 
Uchwalono, iż za składowanie jednej tony 
odpadów komunalnych i komunalnopo-
dobnych będzie trzeba zapłacić 165,- zł + 
7% VAT. „Wzrost opłaty jest konsekwen-
cją podwyżki wprowadzonej przez Urząd 
Marszałkowski” – tłumaczy decyzję rad-
nych p.o. dyrektora Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Marek Misiak. 
Druga podjęta uchwała określa stawki 

dotacji przedmioto-
wych, obowiązujące 
w zakresie wyliczania 
kwot dotacji należnej 
z budżetu Gminy Te-
resin dla Gminnego 
Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Tere-
sinie na rok  2009. 

W dalszej części 
obrad podjęto dwie 
uchwały w sprawie 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Teresin. Pierwsza dotyczyła planu 
obejmującego części obrębów Paprotnia 
i Teresin Gaj, druga – planu obejmujące-
go części obrębów Paprotnia, Topołowa, 
Stare Paski oraz Nowe Gnatowice. 

Następnie radni nadali nazwę jednej  
z ulic w obrębie Paprotnia (ul. Wypo-
czynkowa).

Podjęto również uchwałę w sprawie 
określenia wzorów formularzy i deklara-
cji podatkowych. Chodzi o wzory infor-
macji i deklaracji na podatek od nierucho-
mości, rolny oraz na podatek leśny.

Kolejnym punktem obrad było pod-
jęcie uchwały w sprawie określenia wy-
sokości stawek i zwolnień z podatku od 
nieruchomości na 2009 rok (patrz artykuł 

„Nieruchomości opodatkowane” – str.6). 
Przyjmując stosowną uchwałę rad-

ni zdecydowali o obniżeniu ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na przyszły rok. Ustalono, że w miejsce 
kwoty 55,80zł za 1dt, obowiązywać bę-
dzie stawka w wysokości 45,00zł za 1dt.

W dalszym ciągu w Gminie Teresin 
obowiązywać będą niezwykle korzyst-
ne stawki podatku od środków transpor-
tu (szerzej na ten temat na stronie 5). 
Uchwałę regulującą wysokość poszcze-
gólnych stawek na kolejny rok radni 
przyjęli bez wahania. Następnie ustalono 
również wysokość rocznej stawki opłaty 
od posiadania psów na rok 2009, które 
nie uległy zmianie w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. 

Jedenasta uchwała, jaką przyjęli 
przedstawiciele teresińskiej władzy, do-
tyczyła taryf  dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na obszarze Gminy Teresin 
w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 
31.12.2009r. Zatwierdzone stawki pre-
zentujemy na str. 6 naszego miesięczni-
ka.

Na zakończenie podjęto uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 
bieżący rok.

/red/
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URZĄD GMINY W TERESINIE CZYNNY BĘDZIE:

24 grudnia – od godz. 8.00 do godz. 12.00
31 grudnia – od godz. 8.00 do godz. 12.00
2 stycznia – od godz. 7.00 do godz. 14.00

M i n i s t e r s t w o 
Spraw wewnętrznych 
i Administracji uprzej-
mie informuje wszyst-
kich obywateli, że  
z dniem 1 stycznia 
2009r. wchodzą w ży-

cie przepisy ustawy o 
zmianie ustawy o ewidencji ludności i do-

wodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r. Nr 195, poz. 
1198), na podstawie których będą unie-
ważniane z urzędu dowody osobiste tych 
osób, które na skutek zmiany danych za-
mieszczanych w dowodzie osobistym nie 
dokonały wymiany dokumentu. W przy-
padku obywateli polskich zamieszkałych 
na terenie kraju, unieważnienie dowodu 

osobistego następuje po trzech miesiącach 
od dnia, w którym powstał obowiązek wy-
miany.

W przypadku obywateli polskich prze-
bywających za granicą termin, o którym 
mowa wynosi 4 miesiące. Mówi o tym art. 
43 przedmiotowej ustawy.

Inspektor Ewa Więsek

Wszystkim przed-
siębiorcom oraz 
osobom fizycznym 
przypominamy, że na 
terenie gminy Tere-
sin wciąż obowiązują 
wyjątkowo korzyst-
ne stawki podatku od 
środków transportu. 
Tak niskich stawek 

nadal na próżno szukać można w innych gminach. 
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środ-

ków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zare-
jestrowany mogą zatem składać, w terminie do dnia 15 lutego 
lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasad-
niających powstanie tego obowiązku, deklarację na podatek od 
środków transportowych. Dzięki rejestracji środków transportu 
w gminie Teresin można zaoszczędzić spore kwoty. Oto stawki 
podatku od środków transportowych, jakie obowiązywać będą w 
2009 roku w gminie Teresin:

/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 cał-
kowitej 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 dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

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

/4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  
12 ton w zależności 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  silniko-
wym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 100,-  zł

/6/ od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wg stawek 
określonych w załączniku do uchwały;

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

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

Uchwalone przez radnych gminy stawki na nowy rok mają 
na celu przyciągnięcie przedsiębiorców na lokalny rynek. Osoba 
fizyczna musi być jednak zameldowana na terenie gminy Teresin. 
Podobnie jak siedziba firmy zgłaszającej środki do opodatkowa-
nia - powinna znajdować się na naszym terenie. Wszelkich for-
malności dokonywać można w Urzędzie Gminy, w pokoju nr.12 
na I piętrze. Tam też, udzielane są informacje związane z tema-
tem preferencyjnych stawek podatkowych. 

/red/

Preferencyjne stawki podatkowe w gminie Teresin

Stare dowody tracą ważność
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Nieruchomości opodatkowane

Nowe opłaty za wodę i ścieki

Jednym z punktów XXV sesji Rady Gminy Teresin było pod-
jęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień 
z podatku od nieruchomości na 2009 rok. W związku z tym radni 
ustalili następujące stawki tego podatku, jakie obowiązywać będą 
z pierwszym dniem 2009 roku. Oto one:

1) od gruntów:
a. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków, od 1m2 powierzchni – 0,71 zł,

b. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych, od 1m2 powierzchni – 3,90 zł,

c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej 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 lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej, od 1m2 powierzchni użytko-
wej – 18,90 zł,

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 po-
wierzchni użytkowej – 9,24 zł,

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie 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 usta-
wy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Decyzją radnych zwolniono z podatku od nieruchomości: bu-
dynki, budowle i grunty stanowiące własność Gminy Teresin lub 
będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych naszej Gminy.

/red/

Rada Gminy Teresin przyjmując stosowną uchwałę zatwierdziła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na obszarze gminy, jakie obowiązywać będą w przyszłym roku. Uchwalone stawki zależeć będą od tego,  
w której grupie znajduje się dany podmiot. Oto plan taryfowy:

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM

9 stycznia 2009 roku (piątek), godzina 12.20
Rozmowa z Wójtem Gminy Teresin – Markiem Olechowskim

Oraz w codziennym serwisie regionalnym o godz. 18.10.

WODA
/Cena netto w zł za 1 m3/

ŚCIEKI
/Cena netto w zł za 1 m3/

Grupa I
- gospodarstwa domowe w budynkach 
jedno-  i wielolokalowych.

2,11 + 7% VAT 3,50 + 7% VAT

Grupa II
- gminne jednostki oświatowe i inne pla-
cówki oświatowe i wychowawcze inne 
niż gminne, zgromadzenia zakonne.

2,11 + 7% VAT 3,50 + 7% VAT

Grupa III
podmioty gospodarcze oraz inne instytu-
cje nie wymienione w grupach I i II

2,76 + 7% VAT 4,75 + 7% VAT

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2009 Roku, składam wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spokoju, a także sukcesów  

w życiu zawodowym i osobistym. 
Wyrażam głębokie przekonanie, że te świąteczne dni, przeżywane w naszych domach w sposób 

szczególnie ciepły i radosny, przyniosą spełnienie planów i pragnień.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie
Paweł Przedpełski
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Polsat News wypromował Teresin

Po zdrowie do ...gimnazjum

Takiej promocji 
medialnej Teresin nie 
miał jeszcze nigdy. 
Wizyta Polsatu News 
była niezwykłym wy-
darzeniem dla lokal-
nej społeczności. Nie 

jest wykluczone, że gminę czekać może 
teraz wiele niespodziewanych korzyści.

W sobotę 29 listopada, do Teresi-
na zawitali Waldemar Dolecki i Beata 
Cholewińska, gospodarze programu „To 
jest weekend”. Jest to pasmo nadawane 
przez nowy polski kanał informacyjny, 
utworzony przez telewizję Polsat. Widzo-
wie programu niemal na całym świecie 
mieli możliwość obejrzeć „na żywo” to, 
co dzieje się w gminie Teresin. W pięciu 
20-minutowych wejściach stacja łączyła 
się ze studiem zlokalizowanym w Pała-
cu Druckich-Lubeckich. Jako pierwszy 
z gości prowadzącego - wójt Marek 
Olechowski dokonał krótkiej prezenta-
cji naszej gminy. W ciepłych słowach  
o Teresinie wypowiadali się Mieczysław 
Bąk – członek kapituły konkursu „Gmi-
na Fair Play” oraz Roman Kalkowski – 
wiceprezes Zarządu Polskie Młyny S.A. 
O zdrowiu mieszkańców gminy mówiła 
przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdro-
wia i Opieki Społecznej w Radzie Gmi-
ny Teresin, Antonina Gigier. „Teresin 
sportem stoi” – te słowa niejednokrot-
nie podkreślał prowadzący Waldemar 
Dolecki, który rozmawiał z Katarzyną 
Klatą i Krzysztofem Walencikiem. Pod 
okiem naszej brązowej medalistki igrzysk  
z Atlanty, prezenter odbył nawet przyśpie-
szoną lekcję strzelania z łuku. O historii  
i rozwoju szymanowskiego Liceum Sióstr 
Niepokalanek opowiadały – Matka Gene-

ralna Wawrzyna, pieśniarka i absolwent-
ka tejże szkoły Antonina Krzysztoń, oraz 
jedna z uczennic. Lokalną prasę w postaci 
czasopism „Prosto z Gminy” i „Impress” 
zachwalał młody dziennikarz Mateusz 
Dzierżyński. Z kolei Agnieszka Ptasz-
kiewicz ze Stowarzyszenia IMPULS  

i dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury 
Mariusz Cieśniewski, prezentowali gmi-
nę pod kątem wydarzeń kulturalnych. 

Podczas ostatniego z wejść widzo-
wie Polsatu News zapoznali się z histo-
rią i rozwojem Niepokalanowa. Tym, 
który przybliżył im historię powstania 
Klasztoru o. Franciszkanów i działalność 
tamtejszej straży pożarnej był o. Ignacy 
Kosmana. W tle natomiast, spokojną mu-
zyką i pięknym śpiewem raczył nas ze-
spół „Live”, czyli Joanna Cieśniewska, 
której na gitarze akompaniował Leszek 
Lewicki. Rozmowy „na żywo” prze-
platano za każdym razem z obrazami, 
przedstawiającymi najciekawsze miej-
sca w gminie Teresin. W ciągu kilku dni 
poprzedzających nagranie, realizatorzy 
programu odwiedzili z kamerą m.in. halę 
sportową, gdzie filmowali trening zapa-
śników i łuczników, Niepokalanów czy 

szymanowski Klasztor. W czasie emisji 
programu, w krótkich fragmentach swo-
ją wiedzę o gminie Teresin prezentował 
też Marszałek Sejmu RP Bronisław Ko-
morowski. Nie każdy bowiem wie, że 
jeszcze kilka lat temu znany dziś polityk, 
nauczał historii w liceum w Niepokala-
nowie. Warto też podkreślić, że nie było-
by telewizyjnego spektaklu o Teresinie, 
gdyby nie zastępca wójta Marek Jawor-
ski. To właśnie on był odpowiedzialny 
za sprowadzenie jednej z największych  
w Polsce stacji TV do naszej gminy. 

Widzowie Polsatu News poznali gmi-
nę Teresin, jakiej nie znali. Emisja pięciu 
wejść antenowych zapewne obiegła wiele 
zakątków Europy i świata. Teresin został 
zaprezentowany jako miejsce niezwykłe, 
pełne atrakcji dla mieszkańców i tury-
stów, bardzo przyjazne dla inwestorów 
i gotowe na dalszy prężny rozwój. Być 
może, sobotni program oglądali też ci, 
którzy zastanawiają się nad dogodnym 
miejscem ulokowania swoich przyszłych 
małych i dużych inwestycji. Wydaje się 
więc, że właśnie znaleźli odpowiedź. 
Przyznać należy bowiem, że promocji  
o takim zasięgu nie miewa się na co 
dzień. Jednak z korzyści, które mogą być 
jej efektem, mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać każdego dnia.

/red/

Wielu mieszkańców Gminy Teresin 
skorzystało z bezpłatnych badań profi-
laktycznych i porad medycznych w ra-
mach programu „Zdrowi mieszkańcy to 
zdrowe Mazowsze”, realizowanego przez 

Samorząd Województwa Mazowieckie-
go. „Biała niedziela” odbyła się u nas  
23 listopada. Wówczas to sale lekcyjne 
budynku Gimnazjum w Teresinie za-
mieniły się w gabinety lekarskie. Setki 
przybyłych osób miały możliwość bez-
płatnego wykonywania badań lekarskich. 
Specjaliści służyli pomocą w zakresie 
badań m.in.: EKG, wydolności płuc, oku-
listycznego, laryngologicznego. Dokony-
wali pomiarów: tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu, ciśnienia tętniczego, 
poziomu cholesterolu, czy też stężenia 
glukozy w surowicy krwi. Chętni mogli 
skorzystać z porad internisty, pulmono-

loga oraz urologa. Warto zaznaczyć, że 
dla osóbb starszych i niepełnosprawnych, 
które miały problemy z dotarciem na ba-
dania, Urząd Gminy w Teresinie zorgani-
zował bezpłatny dojazd. 

/red/
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Koncerty na 15-lecie TOK-u

Teresin – moja mała ojczyzna

W 2008 roku minęło  
15 lat od powołania do życia instytucji 
kulturalnej w Teresinie. Ten skromny 
jubileusz TERESIŃSKI OŚRODEK 
KULTURY postanowił uczcić w sposób 
„otwarty”. „Jesteśmy placówką dla ludzi. 
Właśnie w tym miejscu dzieci, młodzież  
i dorośli rozwijają swoje artystyczne pa-
sje, talenty, spędzają wolny czas w róż-
nego rodzaju sekcjach. Pozostali odwie-
dzają nasz ośrodek z okazji koncertów 
czy recitali” – mówi dyrektor Mariusz  
Cieśniewski. Okazją do zawitania  
w skromne progi TOK-u są imprezy ju-
bileuszowe. Jedną z nich stało się nowe 
przedsięwzięcie „kulturystów” pod na-
zwą Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
z Duszą. Pierwsza edycja imprezy miała 
miejsce w piątek 12 grudnia. Trzynaście 
zespołów z różnych zakątków Polski gra-
ło i śpiewało o tym, co ich zachwyca, co 
boli, za czym tęsknią, dokąd idą. Było to 
festiwal dla ludzi, którzy potrafią się za-
trzymać i zastanowić nad sensem istnie-
nia, nad otaczającym światem, nad sobą 
i innymi. W konkursie wystąpili: Tadeusz 
Seibert, Łukasz Lisek, MOODLIGHT, 
Jacek Kadis, Izabela Kulis, Kinga Czer-

wińska, DIARIUSZ ( Dariusz Rączka), 
LEMON GRASS, LUDZIE DESZCZU, 
Łukasz Walda, Janusz „Cybull” Skwira, 
ZAKAZ WYPRZEDZANIA oraz Studio 
Piosenki. 

Specjalny koncert zaprezentowa-

ła również znana miłośnikom muzyki 
WOLNA GRUPA BUKOWINA. Zespół 
rodem z Buska Zdroju, śpiewający o Bu-
kowinach, Beskidzie, wędrówce, okrasił 
swój występ gitarą i genialnym piórem 
samego Wojtka Bellona. 

Mimo wielu muzycznych emocji na 
deskach TOK-u, na piątkowych wydarze-
niach jednak się nie zakończyło. Dzień 
później zawitało tu trio - BOOGIE BOYS. 

To pierwsza w Polsce formacja fortepia-
nowa grająca muzykę boogie woogie  
z domieszką czarnego bluesa. Niesa-
mowite brzmienie dwóch fortepianów 
przeniosło słuchaczy w odległe czasy 
pędzących parowozów i szalonego rytmu 
amerykańskiej rzeczywistości. Pianiści 
Bartek Szopiński i Michał Cholewiński 
oraz perkusista Szymon Szopiński, po-
mimo swojego młodego wieku doskonale 
wpasowali się w stylistykę boogie, czer-
piąc tak z dorobku rdzennych bluesma-
nów, jak i polskiej muzyki rozrywko-
wej. Boogie Boys to zręczne połączenie 
warsztatu, pasji i charyzmy z nowymi 
pomysłami na brzmienie starych polskich 
tematów oraz muzyką, która porusza bez 
wyjątku ludzi w różnym wieku i o róż-
nych upodobaniach muzycznych. 

W muzyczny weekend w Teresińskim 
Ośrodku Kultury nie było człowieka, któ-
ry usiedziałby spokojnie. Warto było tam 
być i nie z tego względu, że na imprezy 
jak zwykle wstęp był zupełnie wolny.  
W jednym z kolejnych numerów zapre-
zentujemy zarys rozwoju naszego Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury.

/red/

Na początku października 2008 roku w Szkole Podstawowej 
im. św. M. Kolbego w Teresinie został ogłoszony  konkurs lite-
racki dla klas I-VI.  Warunkiem udziału w konkursie było napi-
sanie wiersza o Teresinie. Na konkurs wpłynęło 27 utworów, co 
świadczy o dużym zainteresowaniu naszą miejscowością i jej 
zabytkami. Wiersze zaprezentowały zdolności poetyckie i boga-
te słownictwo naszych uczniów.

Komisja konkursowa, spośród złożonych utworów, postano-
wiła wyróżnić i nagrodzić  następujących uczniów:

KLASY IV-VI 
I miejsce - Frenkiel Konrad, kl. V b
II miejsce - Czółnowski Patryk, kl. VI a
Wyróżnienie - Sosiński Kamil, kl. VI c
KLASY I-III
Wyróżnienia: Mechecki Antoni, kl. II c, Maciejewski Ma-

teusz, kl. II b, Świerżewska Joanna, kl. II b, Zasłona Aleksan-
dra, kl. II b, Tryc Bartosz, kl. II b, Kołodziejczyk Angelika, 

kl. II b, Giemza Oskar, kl. II b, Trzcińska Kamila, kl. II b, 
Kandelaki Jakub, kl. II b, Mucha Karol, kl. II b, Sowiński 
Hubert II b.

Nagrodzone  wiersze zostały zamieszczone na gazetce ścien-
nej w bibliotece szkolnej i gminnej. Laureaci konkursu otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody. Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów literackich! /Beata Pałuba – wychowawca 
świetlicy Dorota Rachoń – nauczyciel bibliotekarz/

Poniżej prezentujemy wiersz autorstwa Konrada Frenkiela, 
laureata w kategorii klas IV-VI.

TERESIN
Teresin – moja mała ojczyzna,
To las, ludzie i ziemia żyzna.

To pamięć o naszym świętym,
Ojcu Maksymilianie, franciszkaninie wielkim.

Tu mieszkam, uczę się i bawię
I nigdy nie nudzę się prawie.

Hala sportowa, kort, TOK, boisko – 
Tu z kolegami mogę robić wszystko.

Teresin to wieś wspaniała!
Piękna, spokojna i mała.

Konrad Frenkiel, kl. V b
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Tegoroczne „Złote Gody”
Dziewięć par małżeńskich z terenu 

naszej gminy, świętowało Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Uro-
czystość Złotych Godów odbyła się  
w Pałacu ks. Druckiego-Lubeckiego  
w Teresinie. 

W samo południe 12 grudnia czci-
godnych gości powitała Jolanta Kono-
nowicz, kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego w Teresinie – „Wspólne 50 lat to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń, które pra-
gną  wstąpić w związek małżeński”. Ju-
bilaci otrzymali medale przyznane przez 

prezydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, dyplomy, kwiaty oraz gorą-
ce życzenia. Dekoracji dokonał osobiście 
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, 
który wyraził głęboki szacunek, życząc 
zebranym kolejnych wspólnych tak pięk-
nych rocznic. W spotkaniu towarzyszył 
mu również wicewójt Marek Jaworski.

W tym roku wśród dostojnych jubila-
tów znaleźli się: Danuta i Zenon Deliś, 
Teresa i Zygmunt Karaś, Stanisława  
i Stanisław Lisowscy, Jadwiga i Tadeusz 
Ołubek, Halina i Konrad Szymaniak, 
Helena i Wojciech Wojda, Stanisława  
i Józef Zapora, Barbara i Stani-
sław Zięba oraz Stanisława i Adam  

Żakowscy. 
Część oficjalna uroczystości zakoń-

czyła się wspólną fotografią. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć toastu, a o wyjątko-
wą atmosferę zadbał zespół muzyczno-
wokalny z Teresińskiego Ośrodka Kultu-
ry. Podczas wspólnego posiłku nie obyło 
się bez ciepłych wspomnień i nostalgicz-
nych „powrotów” do początków miłości.

Do życzeń dla Złotych Jubilatów do-
łącza się redakcja „Prosto z Gminy” ży-
cząc zacnym parom wszelkiej pomyślno-
ści oraz szczęścia na kolejne długie lata 
spędzone razem w zdrowiu i szczęściu.

/red/

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Teresiński Ośrodek Kultury ma ogromny zaszczyt po raz 
dziewiąty zaprosić wszystkich na najwspanialszą imprezę  
w centralnej Polsce. Dlaczego najwspanialszą? Chociażby z po-
wodu miejsca. Niepokalanów staje się w styczniu niekwestiono-
waną stolicą kolęd i pastorałek. Z najdalszych zakątków naszego 
kraju przyjeżdżają artyści w różnym wieku, 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”. Mamy na-
dzieję, że brzmi ono przyjaźnie zarówno dla wykonawców, or-
ganizatorów jak i tych, którzy odwiedzą naszą wspólną imprezę 
w charakterze widza. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na różnorod-
ność scenicznych prezentacji (zespoły i soliści, starsi i dzieciaki, 
barwne grupy folklorystyczne), Festiwal zaznaczył się już uro-
kliwym charakterem medialnym. O wydarzeniu tym pisze ogól-
nopolska prasa katolicka i gazety lokalne, mówi o nim radio.

Charakter i tematyka Festiwalu pozwala myśleć o naszym 
spotkaniu jak o „wielkiej pielgrzymce” tak, więc i Wasz dar 
uczestnictwa przyjmujemy z radością.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa z nadzieją, że 
wspólnie stworzymy coś miłego i potrzebnego ludziom i Bogu.
Zapraszają:

Mariusz Cieśniewski – dyrektor Teresińskiego Ośrodka 
Kultury, o. Zygmunt Błocisz – proboszcz parafii NMP w Niepo-
kalanowie, Joanna Cieśniewska – szef artystyczny Festiwalu –  

tel. 0693946311

Program IX OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLĘD 
I PASTORAŁEK „Nasze wieczne kolędowanie”, Niepokalanów 
23 – 25 stycznia 2009 r.:

PIĄTEK, 23 stycznia 2009r. - Sala Św.Bonawentury
8.00 – 10.30 – próby mikrofonowe,
11.00 – oficjalne otwarcie Festiwalu,
11.15 – 13.30 – przesłuchania konkursowe soliści i zespoły 

do 12 lat cz.I,
14.30 – 18.00 – przesłuchania konkursowe cz.II.

SOBOTA, 24 stycznia 2009r. - Sala Św. Bonawentury
8.00 – 10.30 – próby mikrofonowe;
11.00 – 13.30 – przesłuchania konkursowe: soliści i zespoły 

13-18 lat i powyżej 18 oraz wykonawcy ludowi cz.I,
14.30 – 18.00 – przesłuchania konkursowe cz.II.

NIEDZIELA, 25 stycznia 2009r.
7.00 – 14.00 – kolędy w czasie Mszy św. w wykonaniu 

uczestników Festiwalu (Bazylika);
13.00 – 14.00 - Msza św. z udziałem Gości Festiwalu  

(Bazylika);
14.00 – 15.00 - WIELKI FINAŁ czyli: werdykt jury, wrę-

czenie nagród oraz koncert laureatów IX Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek  (sala Św. Bonawentury).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian 
programowych, które jednak służyć będą nie nam, ale naszym 
wspaniałym Gościom. Szczegółowych informacji dotyczących 
programu festiwalu szukajcie na stronie www.tok.esochaczew.
pl. Wszelkich informacji udziela: Joanna Cieśniewska (tel.046 
861 3881 lub 0693946311).

/red/

IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze Wieczne Kolędowanie” Niepokalanów, 23-25 stycznia 2009 roku

Telefony, telefony...
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie – (046) 861-33-60
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szymanowie – (046) 861-35-80
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – (046) 861-37-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – (046) 861-30-45
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – (046) 861-37-80
Teresiński Ośrodek Kultury – (046) 861-38-81

W dniu 8 stycznia 2009 roku mija pierwsza roczni-
ca śmierci naszego ukochanego ojca, męża i dziadka –  
śp. Aleksandra Wielogórskiego.
Pragniemy przekazać słowa wdzięczności wszystkim tym, 
którzy walczyli razem z nami o zdrowie i życie śp. Alek-
sandra, za wiarę w zwycięstwo, za pomoc, modlitwę, za 
nadzieję wbrew nadziei, za godne pożegnanie i uczestnic-
two w czasie ostatniej drogi do wieczności.
Pogrążona w żalu rodzina.
8 stycznia 2009r o godz. 8.00 odprawiona zostanie 
Msza św. w Kościele w Niepokalanowie.

„Już nigdy nie będzie tak samo...”
Drogiej koleżance 

JOLANCIE KONONOWICZ
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci

MAMY

składają
koleżanki i koledzy

z Urzędu Gminy w Teresinie
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Odszkodowania dla: 
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzy-
stów, pieszych, 

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

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

Profesjonalna Pomoc Prawna

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz   
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl
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Minęło siedemdziesiąt lat od chwili, 
kiedy po raz pierwszy nadano audycję  
w Radio Niepokalanów. W dniu 8 grud-
nia 1938r. o godz. 16.00 św. Maksy-
milian wypowiedział pierwsze słowa  
w tzw. próbnej audycji rozgłośni SP3 – RN 
(tak wtedy nazywało się niepokalanow-
skie radio). Wybuch II wojny światowej  
przerwał  działalność tego nowoczesnego 
dzieła Św. Maksymiliana. Radio wznowi-
ło działalność w 1995 roku, zdobywając 
sobie od razu wiernych słuchaczy. 

Dokładnie po 70 latach od pierwszej 

emisji w eterze, redakcja niepokalanow-
skiej rozgłośni świętowała swoje urodzi-
ny. Ze względu na kontynuowane prace 
budowlane oraz te, związane z progra-
mem i rozwojem technicznym, Radio 
nie mogło pozwolić sobie w tym czasie 
na pełne świętowanie Jubileuszu. Dla-
tego też, główne obchody odłożono na 
wiosnę 2009 roku. Uroczysty Jubileusz 
Radia połączony był z otwarciem nowej 
części Domu Radiowego. Po Mszy Świę-
tej celebrowanej przez O. Prowincjała 
Mirosława Bartosa w kaplicy radiowej, 
dokonano poświęcenia nowych pomiesz-
czeń. W kameralnym gronie zgroma-
dzonych gości znaleźli się duchowni, 
przedstawiciele władz samorządowych  
i zaprzyjaźnieni z Radiem Niepokalanów 
przedsiębiorcy. Wszyscy zapoznali się  
z przesympatyczną redakcją rozgłośni 
oraz nową ramówką. Patrząc na dotych-
czasowe efekty i  entuzjazm Dyrektora 

Radia Niepokalanów o. Krzysztofa Onisz-
czuka, można być spokojnym o ducha ra-
dia ,,do tańca i do różańca’’. Radosnemu 

Jubilatowi dziękujemy za dotychczasową 
współpracę z gminą Teresin i życzymy 
wszelkiego dobra na dalsze lata posługi-
wania na ,,błękitnej fali’’ 102.7 FM!

/red/
fot. br. Mieczysław Wojdak

Po raz szósty na 
szczeblu gminnym  

i trzeci raz w powiecie, Teresiński  
Ośrodek Kultury zorganizował DNI RE-
TORYKI ‘2008. Celem przedsięwzięcia 
jest edukacja młodzieży w dziedzinie re-
toryki, czyli sztuki pięknego mówienia, 
oraz stworzenie możliwości publicznej 
wypowiedzi młodych ludzi na tematy, 
które są dla nich ważne – które ich po-
ruszają, martwią śmieszą lub złoszczą. 
Tak było i tym razem. Swój talent dzie-
ci i młodzież szkolna prezentowały na 
scenie Teresińskiego Ośrodka Kultury,  
a kilka dni później podczas Powiatowych 
Dni Retoryki w Sochaczewie. Oto lista 
laureatów konkursu, jaki odbył się w Te-
resinie:

VI Teresińskich Dni Retoryki, 19-20 
listopada 2008 r.

Jury w składzie: Jolanta Kawczyńska, 
Grażyna Starus i Izabela Andryszczyk po 
wysłuchaniu wykonawców ze szkół pod-
stawowych, postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia: W katego-
rii szkół podstawowych:

Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Sonia Pietz  

/SP Teresin/;
Srebrny Cyceron – Adam Choiński /

SP Paprotnia/;
Brązowy Cyceron – Konrad Palu-

chowski /SP Teresin/;
Kategoria – Poezja
Złoty Cyceron – Natalia Stanisław-

ska /SP Paprotnia/;
Srebrny Cyceron – Jakub Dąbrowski 

/SP Teresin/;
Brązowy Cyceron – Patrycja Łupiń-

ska /SP Teresin/;

Wyróżnienia: Paulina Paruszewska 
/SP Budki Piaseckie/, Sylwia Leszczyń-
ska, Jakub Antolak i Paulina Śliska /
wszyscy z SP Szymanów/, a także Hubert 
Pąk, Paweł Żochowski, Zuzanna Śliwiń-
ska, Kacper Urzykowski, Jan Krukowski, 
Joanna Kaniewska, Zuzanna Kołodziejak 
/ wszyscy z SP Teresin/ oraz Daria Dru-
żyńska i Patrycja Osińska /obie z SP Pa-
protnia/;

Pokaz Mody: Nagrodę Złotego Kop-
ciucha otrzymali artyści ze Szkoły Pod-
stawowej w Paprotni za Pokaz Mody 
„Bajkowy zawrót głowy”. W kategorii 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:

Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Angelika Grodzka, 

Gimnazjum w Teresinie/;
Srebrny Cyceron – Aleksandra Śli-

wińska /Gimnazjum w Teresinie/;
Brązowy Cyceron – Katarzyna Świat 

/Gimnazjum w Teresinie/;
Kategoria – Poezja:
Złoty Cyceron – Eliza Kierzkowska /

ZS w Teresinie/;
Srebrny Cyceron – Konrad Świdrak 

/ZS w Teresinie/;
Brązowy Cyceron – Anita Lelonek /

Gimnazjum w Teresinie/;
Wyróżnienia: Michalina Kołodziejak 

/Gimnazjum w Teresinie/ oraz Paweł So-
koluk /ZS w Teresinie/.

Pokaz Mody: Nagrodę Złotego Kop-
ciucha otrzymali artyści z Zespołu Szkół 
w Teresinie, za Pokaz Mody „Subkultury 
młodzieżowe”. W związku z wysokim 
poziomem przemówień wszyscy uczest-
nicy biorący udział w tej kategorii zostali 
zaproszeni do udziału w Powiatowych 
Dniach Retoryki. Poniżej przedstawia-
my efekty prezentacji uczestników z Te-
resina: W kategorii szkół gimnazjalnych:

Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Marianna Fijewska /

Gimnazjum Teresin/
Wyróżnienia: Aleksandra Śliwińska 

/Gimnazjum Teresin/ W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych:

Kategoria – Przemówienia:
Srebrny Cyceron – Bartosz Wieczo-

rek /ZS Teresin/
Brązowy Cyceron – Adam Boniecki 

/ZS Teresin/
Wyróżnienia: Joanna Bolesta /ZS Te-

resin/
/red/

70-te urodziny Radia Niepokalanów

Teresińskie oraz Powiatowe Dni Retoryki 2008
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MASZ  PROBLEM ? PRZYJDŹ !

JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI

MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM 
Zapraszamy

 
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI  OŚRODEK  KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00  -  19.00
(ALKOHOL)

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

CZWARTEK 16.00  -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23

Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

A N P O L
Oferujemy:

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

- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

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

PRANIE
- TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

- DYWANÓW 

- MEBLI

tel. 662-031-784
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W dniach od 17 do 28 października 
2008 roku grupa zawodników sekcji za-
paśniczej LKS Greiner Mazowsze Teresin 
i ULKS „Ryś” Kampinos, wzięła udział 
w cyklu treningów i towarzyskich walk w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki. W czasie 
trwającego jedenaście dni pobytu w USA, 
zapaśnicy odwiedzili dwa stany: Illinois  
i Wisconsin. 

W wyjeździe, który oprócz walorów 
szkoleniowych, był również nagrodą dla 
najlepszych zawodników i zawodniczek na-
szego klubu, godzących codzienne ciężkie 
treningi z nauką, udział wzięli: Anna Al-
binowska , Angelika Rybicka, Rafał Me-
chocki, Rafał Paliński, Mateusz Wójcik, 
Paweł Albinowski, Patryk Szymański, 
Mariusz Zdanowski, Hubert Wysocki, 
Patryk Skoczylas, Szymon Piątkowski, 
Dawid Wasilewski, Dawid Mechecki, 

Adrian Czernicki oraz ich trenerzy – Ry-
szard Niedźwiedzki, Artur Albinowski, 
Jacek Szymański, Krzysztof Walencik.

Dla wszystkich zapaśników był to 
pierwszy wyjazd za ocean, a dla większości 
pierwszy wyjazd poza Europę i pierwszy 
lot samolotem. W czasie pobytu w USA, 
klub nasz przebywał kolejno w czterech 
miejscowościach: Addison (Illinois - mia-
steczko będące przedmieściami Chicago), 
River Falls (Wisconsin), Madison (stolica 
stanu Wisconsin) oraz Milwaukee (Wiscon-
sin). W każdej z miejscowości odbywały 
się wspólne polsko-amerykańskie treningi 
i towarzyskie mecze zapaśnicze pomiędzy 
naszymi zawodnikami i przedstawicielami 
miejscowych klubów.

Oprócz zajęć na macie, zawodnicy 
zwiedzili centrum Chicago i miejscowości, 
w których przebywali. Obcowali z piękną 
przyrodą stanu Wisconsin, byli w najwięk-
szym centrum handlowym w USA - Mall 
of America, odwiedzili miejscowe muzea, 
szkoły i wspaniałe obiekty sportowe. Jeden 
dzień, cała ekipa spędziła w przepięknym 
kompleksie wypoczynkowym, będącym 
jednym z większych aquaparków - Chula 
Vista Resort. Za każdym razem członkowie 
kadry spotykali się ze wspaniałym, serdecz-
nym i gościnnym przyjęciem Amerykanów. 
Prawdopodobnie już w przyszłym roku 

dojdzie do rewizyty zapaśników z USA na 
naszym terenie. Byłby to wspaniały ciąg 
owocnej współpracy na płaszczyźnie spor-
towej.

Sztab szkoleniowy klubu Mazowsze 
Teresin i ULKS Ryś Kampinos oraz grono 
zawodników serdecznie dziękują firmom 
GREINER PACKAGING i JOEL AC/DC 
oraz Urzędowi Gminy w Teresinie, Urzędo-
wi Gminy w Kampinosie, Starostwu Powia-
towemu w Sochaczewie, Starostwu Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. To dzięki ich 
wsparciu i pomocy, udało się zorganizować 

dla naszych młodych zawodników, ten nie-
zapomniany i bardzo udany wyjazd. 

/red/

W dniu 3 grudnia, pierwsza GRUPA  
WSPARCIA zakończyła w uroczystej at-
mosferze swoje spotkania.  Wyłoniliśmy 

trzech zwycięzców. Są to panie,  które utra-
ciły po ok.10% swojej wyjściowej wagi. Oto 
kilka opinii z pośród uczestniczek :  „Otrzy-
małam mnóstwo informacji na temat zdro-
wego żywienia, nowe  znajomości, wszystko 
czego oczekiwała, fachową pomoc, sposób, 
który mi się sprawdził, zmieniłam figurę  
i jestem nareszcie z siebie zadowolona”. 
Panie przygotowały sałatki według pozna-
nych zasad. 12 tygodni dążenia do osobi-
stych efektów – zakończyło się sukcesem 
przez duże „s” dla wszystkich uczestniczek. 
Ubyło im 320 kostek smalcu!

Idzie Nowy 2009 Rok, narzucamy so-
bie noworoczne postanowienia i może jed-
nym z nich, będzie pragnienie schudnięcia 
do wakacji!. Dla takich  właśnie osób oraz 
wszystkich chętnych pragnących zmienić 
swój styl życia na zdrowszy oraz  nauczyć 
się zasad prawidłowego odżywiania i kon-
troli wagi, tworzymy od 8 stycznia następ-
ną III GRUPĘ WSPARCIA  z programem 
edukacyjnym i osobistą opieką trenera. 
Informacje i zapisy na spotkanie wstępne  
tel. 0 696 227 297. Serdecznie zapraszamy. 

Trenerzy Wellness CRW

Od dawna wiadomo, że szachy to dys-
cyplina łącząca elementy sportu, nauki  
i sztuki. Niezaprzeczalne są walory społecz-
ne, kulturalne i wychowawcze tej gry. Jako 
sport umysłowy szachy rozwijają umie-
jętność panowania nad sobą, wytrwałość, 
przezorność, odwagę, wolę zwycięstwa, ale 
i umiejętność radzenia sobie z przegraną. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkań-
ców Gminy Teresin „IMPULS” podjęło 
działania, aby przybliżyć dzieciom i mło-
dzieży walory „królewskiej gry” przez ob-

jęcie nauką szachów uczniów szkół z terenu 
naszej Gminy. Pozyskaliśmy trenera Jaro-
sława Kowalewskiego z Grodziska Maz., 
który prowadzi zajęcia z naszą młodzieżą. 
Zajęcia odbywają się w sali konferencyj-
nej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w każdy poniedziałek w godzinach 
18.45- 20.15. Wszystkie dzieci zaintere-
sowane naszą inicjatywą zapraszamy do 
uczestnictwa w sekcji szachowej. 

/AP/

Zapaśnicy podbili Amerykę

Wyzwanie na Odchudzanie

Sekcja szachowa działa!
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Kolejny musical w Niepokalanowie 
Kościół katolicki obchodzi właśnie 

Rok Św. Pawła. Z tej okazji, przez trzy 
listopadowe weekendy ponad dwieście 
osób przeżyło szczególne wydarzenie 
chrześcijańsko–kulturalne. W wypeł-
nionej do ostatniego miejsca niepokala-
nowskiej sali Św. Bonawentury zapre-
zentowano bowiem niezwykły musical 
„Święty Paweł - Apostoł Narodów”. Dla-
czego niezwykły? Nieczęsto bowiem 
zdarza się aby ponad dwudziestoosobowa 
grupa ludzi nie zajmująca się zawodo-
wo aktorstwem i śpiewem, wzniosła się 
na tak zadziwiający poziom artystyczny.  
O ile profesjonalna gra aktorów mogła 
wynikać z wielu prób i cierpliwości twór-
ców i uczestników, to oprawa muzyczna 
przeszła wszelkie oczekiwania publicz-
ności i znawców muzyki.

Współpracę wokalistów, głównie  
z grupy Miriam z zespołem akompaniu-
jącym, nie można określić inaczej, ani-
żeli wzór do naśladowania. Wyglądało 
to tak, jakby zespół swoją grą wstrzelił 
się w klimat stworzony przez wokal, zaś 
oni swymi głosami wtopili się w rytmy 
instrumentalistów. Słowa uznania należą 
się także Klarze Zawadzkiej – autorce 
piosenek. Sama fabuła spektaklu to ży-
cie Św. Pawła z Tarsu, jego podróże do 
kilku krajów oraz dokonująca się w nim 
przemiana, tak bardzo aktualna w dzi-
siejszych czasach. Odtwórca głównej roli 
Paweł Grosiak, swoją mową i śpiewem 
poruszył serca publiczności, a wszyscy 
uczestnicy godnie wtórowali mu na sce-
nie. O tym, jak dużą popularnością cie-
szył się spektakl, niech świadczy fakt, iż 

był on wystawiany kilkakrotnie i zawsze 
przy pełnej widowni.

Na koniec kilka słów o głównym au-
torze tego przedsięwzięcia. Nigdy musi-
cal ten  nie osiągnąłby takiego poziomu 
gdyby nie o. Andrzej Sąsiadek. Wspa-
niały kapłan, który potrafił z okolicznej 
młodzieży wydobyć to co najpiękniejsze, 
pasjonat, kulturoznawca, a przede wszyst-
kim człowiek wielkiego serca. Myślę, że 
wrodzony talent reżyserski o. Andrze-
ja sprawi, że na tym nie poprzestanie,  
a wkrótce zobaczymy kolejne jego dzieła. 
Dzieła, które w tak spontaniczny i natu-
ralny sposób ubogacają życie kulturalne  
i religijne naszej parafii.
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