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W Bożego Narodzenia dni urocze,
Niechaj szczęściem serce gra,
Niech zdrowie dobre was otoczy,
I na dni przyszłości trwa.
Niech te święta przyniosą wam Boże łaski,
spokój, radość i dostatek wszelki,
A Nowy Rok niech spełni marzenia
ukryte na samym dnie serca.

Tuż przed najpiękniejszymi świętami dostarczam Państwu kolejną dawkę gminnych informacji, niech wypełnią one
przerwę w realizacji przedświątecznych obowiązków. Jednocześnie życzę Wam świąt pięknych, radosnych
i beztroskich, wielu prezentów pod choinką, dużo zdrowia i aby po sylwestrze ...nie bolała Was głowa.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Redaktor Prowadzący
Marcin Odolczyk

XIV sesja Rady Gminy Teresin

W czwartek 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbyła się XIV sesja Rady Gminy Teresin. Efektem obrad było
podjęcie ośmiu uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła sprawy powiadomienia Sekretarza
Gminy Grażyny Cierpis-Przysucha oraz Skarbnika Gminy
Jadwigi Durczak o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy
Teresin oświadczeń lustracyjnych. Wykonawcą podjętej uchwały
jest Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Następnie radni zatwierdzili zmiany w Statucie Związku
Międzygminnego „Kampinos”. Zmiany dotyczą przyjęcia
w szeregi Związku gmin: Błonia oraz Ożarowa Mazowieckiego.
Przypominamy, że dotąd do ZM „Kampinos” należały poza naszą
gminą, również: Kampinos, Brochów, Czosnów, Izabelin,
Leoncin, Leszno, Łomianki, Młodzieszyn oraz Stare Babice.
Trzecia z podjętych podczas XIV sesji Rady Gminy uchwała
dotyczyła sprawy podatku od środków transportowych, o czym
piszemy w dalszej części miesięcznika.
Ponadto radni zdecydowali także, o obniżeniu ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008. Ostatecznie
zdecydowano o obniżeniu ceny z 58,29 złoty do kwoty 45,00

za 1 kwintal.
W związku z działającym od pewnego czasu nowym targowiskiem
w Teresinie istniała potrzeba ustalenia opłat jakie ponosiliby,
korzystający z placu kupcy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawek
opłaty targowej, jakie obowiązywać mają od nowego roku.
W kolejnej części ponad trzygodzinnej sesji teresińscy radni
uchwalili wysokość rocznej opłaty od posiadania psów na rok 2008.
O szczegółach powyższych decyzji piszemy na kolejnych stronach
niniejszego numeru „Prosto z Gminy”.
Następną z podjętych uchwał była uchwała w sprawie ustalenia
opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Topołowie.
Dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych radni uchwalili
stawkę opłaty za korzystanie z wysypiska w wysokości 130,- zł + 7%
VAT. Jest to należność za składowanie 1 tony odpadów komunalnych
i komunalnopodobnych. Pobór opłaty będzie odbywał się w kasie
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Warto w tym miejscu
podkreślić, iż podwyżka opłaty jest następstwem rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska, o czym pisaliśmy w grudniowym
„Prosto z Gminy”.
Ostatnia podjęta
uchwała dotyczyła
przyjęcia zmian w budżecie gminy na 2007
rok.
/red/

Nowy gminny ciągnik
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie wzbogacił się o nowy ciągnik wraz ze
specjalistycznym osprzętem w postaci: rozsiewacza nawozów, pługu do odśnieżania, rozrzutnika soli
i piachu oraz kosiarki wysięgnikowej, którą będzie można przystrzyc zielone pobocza naszych dróg.
I choć ciągnik wraz ze sprzętem kosztował 234.970 zł, to trzeba jednak szczerze przyznać, że inwestycja
w taki sprzęt to dobry pomysł. Jego przydatność zapewne poznamy podczas nadchodzącej zimy.
O ile spadnie śnieg, bowiem to akurat już takie pewne nie jest.
/red/

Znikną kontenery
Od nowego roku znikną z ulic naszej gminy kontenery do segregacji odpadów komunalnych. Zastąpić
je mają specjalne worki dostarczone do gospodarstw domowych. Aby ułatwić segregację śmieci, worki
do selektywnej zbiórki odpadów będą posiadały nadruk, który określa przeznaczenie worka. Powtórne
wykorzystanie odpadów jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologii, gdyż zmniejsza ich ilość
w środowisku. Z tego powodu powinniśmy przywiązywać coraz większą uwagę do segregacji
odpadów i powtórnego ich przetworzenia.
/red/
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INWESTYCJE ’2007 W GMINIE TERESIN
Wodociągi
1. Paprotnia, ul. Spacerowa – wykonawcą nitki o łącznej długości 592 mb wraz z 12 sztukami przyłączy była firma GEO-BUD.
Odbiór zadania o wartości 89.967,34 zł nastąpił w październiku.
2. Ludwików – wykonano łącznie 2251 mb oraz 6 sztuk przyłączy, odbiór nastąpił w październiku,
wykonawcą była firma BANGO, wartość zadania 88.786,95 zł.
3. Pawłowice – wykonano 1747 mb wraz z 5 kompletami studni wodomierzowych oraz 7 sztuk
przyłączy, wykonawcą była firma BANGO, wartość zadania to 95.541,88 zł. Odbiór inwestycji
nastąpił we wrześniu.
4. Teresin Gaj – firma KONTLAST wykonała 398 mb wodociągu, odbiór nastąpił w październiku,
zaś wartość inwestycji wyniósł 65.698,00 zł.
Wodociąg w Pawłowicach
Drogi
1.Wykonano projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Seroki Wieś. Projekt przekazano do
Powiatowego Zarządu Dróg. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Teresin przekazała dla Powiatu kwotę 66.642,28
zł. Na odcinku drogi wykonano nakładkę asfaltową.
2.Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem. Wykonawcą była firma
FEDRO z Osiecka. Wartość wykonanych robót wynosi 928.918,91
zł, w tym:
a) w Nowej Piasecznicy wykonano dwie drogi: o długości 465 mb
(koszt wyniósł 77.264,60 zł) oraz o długości 420 mb (koszt wyniósł
69.517,50 zł);
b) w Serokach Parceli urządzono ul. Wiosenną na długości 710 mb,
Seroki Parcela - ul. Wiosenna
Droga w Nowej Piasecznicy
koszt przedsięwzięcia wyniósł 195 320,66 zł;
c) w Ludwikowie wykonano drogę na odcinku 650 mb, koszt inwestycji to 133.291,00 zł;
d) w Pawłowicach urządzono drogę na odcinku 1000 mb, koszt inwestycji to 209.322,10 zł;
e) w Paprotni wykonano drogę na odcinku 500 mb, koszt inwestycji to 129.515,10 zł;
f) w Nowych Gnatowicach urządzono drogę na odcinku 545 mb, koszt inwestycji to 114.687,95 zł;
3. Elżbietów – we wrześniu podpisano umowę z firmą DROGOMEX z Pruszkowa na przebudowę drogi gminnej. Inwestycja
o łącznej wartości 1.432.757,26 zł ma
zostać ukończona w czerwcu
przyszłego roku. W mijającym 2007
roku wykona się25% umownego
zakresu robót.
4. Paprotnia – wykonano nakładkę
asfaltową na ulicy Krańcowej.
Droga w Nowych Gnatowicach
Droga w Elżbietowie
ul.Krańcowa w Paprotni
Realizacja zadania o wartości
142.070,17 zajęła się firma FEDRO.
5. Teresin - wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Wiśniowej, wartość robót wyniosła 35.800,00 zł. Wykonawca – firma
FEDRO.
6. Osiedle „Młynarz” - przełożono
trelinkę o powierzchni 522 m2, wartość
robót to 60.000,00 zł, wykonawca
HYDRO-INSTAL. Prace odebrano
w dniu 30.11.2007 r.
7. W Paprotni na ul. Topolowej firma
Osiedle Młynarz - trelinka
Paprotnia - ul. Topolowa
FEDRO wykonała nakładkę asfaltową, Droga - Kaweczyn
koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 193.934,53 zł.
8. Droga Mikołajew – Kawęczyn: wykonano remont cząstkowy i położono nakładkę asfaltową, wartość robót to 49.991,09 zł.
Wykonawcą była firma DROGOMEX z Pruszkowa.
9. Seroki Wieś – na odcinku 700 mb utwardzono tłuczniem ulicę
Strażacką. Roboty wykonała FEDRO, zaś wartość zadania to
181.277,64 zł.
10. Pawłówek – wykonano nakładkę asfaltową, koszt wyniósł
196.653,40 zł. Wykonawcą była firma FEDRO.
11. Granice – położono nakładki asfaltowe na ulicach ul.
Krzywoustego, ul. Chrobrego, ul. Mieszka I. Wykonawcą
ul. Strażacka w Serokach Wieś
Granice - ul. Chrobrego
w/w robót była firma FEDRO.
12. Hermanów – wykonano remont cząstkowy oraz położono nakładkę asfaltową. Zadanie zrealizowała firma FEDRO. Odbiór
prac w miesiącu grudniu.
13. W listopadzie podpisano umowę z sochaczewską firmą HYDRO-INSTAL na realizację zadania budowa chodnika przy
drodze krajowej nr 2 Poznań – Warszawa dł. 2410m. Termin zakończenia inwestycji upływa w czerwcu 2008 roku. Cena
wykonania zamówienia wynosi 585.600,30 zł. Inwestycja współfinansowana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad.
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Budowa Strażnicy OSP Szymanów
W bieżącym roku wykonano stan surowy zamknięty. Wykonawcą zadania była firma Pana
Macieja Liska. Wartość inwestycji to 168.360,00 zł.
Docieplenie Szkoły Podstawowej w Szymanowie
Wykonawca: Krystian Nowicki INSTAL – TERM Sochaczew
Termin wykonania: do dnia 15.12.2007 r.
Wartość zadania 364.546,43 zł brutto
Docieplenie Gimnazjum w Teresinie
Po pięciu postępowaniach przetargowych na wykonanie docieplenia wreszcie znaleziono
wykonawcę zadania, którym jest sochaczewska firma Pana Sławomira Zbińkowskiego.
Stosowną umowę strony podpisały w listopadzie br. Wartość inwestycji, której termin
realizacji upływa z końcem września 2008r wynosi 1.289.545,29 zł. Przedmiotem
zamówienia jest docieplenie ścian oraz przebudowa dachów.
Budowa hali sportowej w Budkach Piaseckich
Wykonywane są roboty wykończeniowe wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wykonawcą
robót jest firma Pana Henryka Peranka z Kampinosu. Roboty zakończą się najpóźniej do
końca stycznia przyszłego roku. Łączna ich wartość została wyceniona na 1.195.600,00 zł.
W roku 2007 wydatkowano sumę z 597.800,00 zł.

Strażnicy OSP Szymanów

Gimnazium w Szymanowie

Projekt hali sportowej w Szymanowie
Zakupiono typowy projekt hali sportowej w biurze projektowym BISPROL. Przystosowanie
projektu wraz z projektem łącznika kosztować będzie 65.880,00 zł. Wykonawcą projektu jest
Jan Wosik MALANOWO Sp zo.o z Sochaczewa. Termin wykonania upływa w miesiącu
grudniu br.
Stacja Uzdatniania Wody ELTER przy ul. Świętokrzyskiej w Teresinie Gaju
Przyłącze energetyczne wykonuje Pan Maciej Piecka. Termin wykonania grudzień 2007 r.
Budowa zaplecza sportowego na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie
W mijającym roku został rozebrany stary budynek. Wykonano projekt budynku zaplecza
sportowego, który złożono w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie w celu uzyskania
pozwolenia na budowę.

Szkoła Podstawowa w Szymanowie

Boisko sportowe w Teresinie-Gaju
Ogrodzono teren boiska, wykonano przepust na rowie melioracyjnym. Wykonawcą robót
była firma Pana Mariana Boruty. Wartość prac wyniosła 38.237,00 zł.
Boisko sportowe – Seroki Parcela
Boisko o wymiarach 30m x 17m utwardzone zostało asfaltem. Koszt inwestycji wyniósł
59.999,60 zł, a realizacją robót zajęła się firma FEDRO. Odbiór prac odbył się w grudniu.

Sala sportowa Budki Piaseckie

Wykonanie docieplenia stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi na budowie
Ośrodka Zdrowia w Szymanowie.
Wartość robót: 37.454,00 zł brutto
Wykonawcą robót była firma DACH – MAX Piotr Tymorek z Paprotni
/red/
fot. Michał Sowiński
Boisko w Serokach

Zapraszamy na stronę inter netową www.teresin.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Rewolucyjna obniżka podatku
Jednym z punktów obrad XIV sesji Rady Gminy stanowiło przyjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportu. Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych radni uchwalili następujące stawki podatku od środków transportowych, jakie obowiązywać będą od
nowego 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
b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

100,- zł
100,- zł
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 masie 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 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 silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 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 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 podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
200,- zł
b) równej i wyższej niż 30 miejsc 200,- zł
/red/

Najniższe stawki podatkowe od środków transportu w Gminie Teresin!!
Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do współpracy!

Słuchaj Radia Niepokalanów 102,7 FM
Audycja Samorządowa Gminy Teresin
12 stycznia 2008, godz.12.20
Tematy:
- budżet Gminy Teresin
- działalność gospodarcza
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Jest jeszcze wiele do zrobienia...
Z wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Teresin – RYSZARDEM ŚLIWIŃSKIM
rozmawia Marcin Odolczyk.
Minął rok funkcjonowania Rady Gminy
w obecnym składzie. Jak by więc Pan ocenił
te dwanaście miesięcy?
23 listopada minął rok od pierwszej,
inauguracyjnej sesji nowej Rady Gminy,
w której zasiadło aż 13 osób z Komitetu
Wyborczego „Niezależni plus Zdrowie”.
Tworzą oni wspólnie klub radnych
„Niezależni plus Zdrowie”. Wszystkie
strategiczne dla gminy decyzje są omawiane
i dyskutowane na posiedzeniach tego klubu.
I chociaż nie obywa się bez różnic poglądów,
odmiennego zdania w dyskutowanych
sprawach, to ostatecznie zawsze dochodzimy
do wypracowania kompromisowego rozwiązania. Najważniejsze, że dyskusje są konstruktywne, mające
na celu podjęcie jak najkorzystniejszych dla gminy decyzji
i odbywają się w atmosferze wzajemnego poszanowania
i zaufania, wśród ludzi, którzy nawet jeśli nie zgadzają się ze
zdaniem kolegi, czy koleżanki, nie uznają jej od razu za
swojego wroga. Odpowiednia atmosfera w Radzie to już pół
sukcesu, bo sprzyja spokojnej i rzeczowej dyskusji,
przekładającej się na trafność podejmowanych decyzji,
a później skuteczność działań.
Czym jest dla Pana praca jako wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Teresin?
W samorządzie działam już 5 lat. Dla mnie funkcja radnego
to ogromne zobowiązanie wobec wyborców, którzy dając mi
mandat radnego obdarzyli zaufaniem, więc dokładam
wszelkich starań, by tego zaufania nie zawieść. Zaufanie
okazali mi również koledzy i koleżanki radni powierzając mi
bardzo zaszczytną i wyróżniającą funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy. Statut gminy nakłada na wiceprzewodniczącego obowiązek wykonywania zadań przewodniczącego
rady pod jego nieobecność. I choć tych zadań jest ogrom, to
przewodniczący naszej rady gminy Pan Bogdan Linard
świetnie sobie z nimi radzi i jak do tej pory nie zaistniała
potrzeba zastępowania go, jeśli chodzi o organizowanie pracy
rady. Moja rola ogranicza się więc przeważnie do
reprezentowania Rady Gminy na oficjalnych spotkaniach
i uroczystościach.
Bycie wiceprzewodniczącym Rady w V kadencji
zapewne jest łatwiejsze niż wówczas, gdy pełnił Pan tę
funkcję w okresie IV kadencji?
W poprzedniej kadencji nie pełniłem funkcji
wiceprzewodniczącego przez całe 4 lata. Wtedy powierzanie
funkcji zmieniało się jak w kalejdoskopie. W zależności od
tego, jak kształtowała się większość, powoływano
i odwoływano przewodniczących komisji, zmieniali się
również wiceprzewodniczący. Mnie powierzono tę funkcję po
około roku od początku kadencji, zdjęto z niej wówczas
Ryszarda Kacprzaka i Andrzeja Bartosika. Pod koniec
kadencji radni odwołali mnie z funkcji, by ponownie
w ostatnim miesiącu kadencji przywrócić na to stanowisko
Andrzeja Bartosika. Ma Pan rację, atmosfera obecnie jest
znacznie bardziej sprzyjająca i trzeba zrobić wszystko, by tak
pozostało do końca kadencji.
Co według Pana stanowi priorytet wśród zadań Rady
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na przyszły rok?
Prawdopodobnie w dniu ukazania się tego
numeru gazety uchwalony już będzie budżet
gminy na 2008 rok, który właśnie
przygotowujemy. Pozycję priorytetową
w nim, zarówno pod względem znaczenia
inwestycji dla gminy, jak i wielkości
przeznaczonych na nią środków finansowych,
zajmuje rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Granicach. Jest to
przedsięwzięcie, które będzie realizowane
w ramach wspólnego projektu gmin
należących do Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”. Dzięki modernizacji
przepustowość oczyszczalni zwiększy się do
2.100 m3 na dobę. Obecnie wynosi 800 m3
i jest to stanowczo za mała wydajność
w stosunku do istniejących potrzeb.
Oczywiście nie tyko ta pozycja znajdzie się
w przyszłorocznym budżecie. W miarę posiadanych środków
kontynuowana będzie budowa dróg i chodników. W budżecie
znajdzie się również docieplenie Gimnazjum w Teresinie, remont
budynku ZOZ w Szymanowie, założenie monitoringu na stacji
PKP. Myślę, że to najważniejsze zadania na przyszły rok.
Ponoć jednomyślność w głosowaniu nad uchwałami
podczas sesji poprzedzają burzliwe dyskusje w pracach
komisji przedmiotowych?
Każda uchwała, która ma być rozpatrywana na sesji trafia
najpierw pod obrady właściwej komisji. Na komisje zapraszani są
kompetentni pracownicy urzędu gminy, którzy służą
wyjaśnieniami. Często przychodzi skarbnik, sekretarz, no
i oczywiście wójt. Wolimy wszelkie wątpliwości przedyskutować
na komisjach, by nie przenosić trudnych ustaleń na sesję. To bardzo
usprawnia później przebieg sesji. Posiedzenia komisji rzadko są
burzliwe, bo nie było do tej pory aż tak kontrowersyjnych tematów.
Bywają jednak spory i czasem ostra wymiana zdań. Niekiedy
potrzebny jest kompromis. Najważniejsze, że potrafimy się
dogadać i ostatecznie zawsze znajdujemy wspólne rozwiązanie.
Zdarza się, że ktoś nie da się przekonać i na sesji głosuje inaczej.
Ma do tego pełne prawo. Nie mamy zwyczaju brania odwetu na
takich osobach.
Pana zdaniem, czy Gmina Teresin utrzyma w nadchodzącym roku swoje tempo rozwoju?
Myślę, że nie tylko w nadchodzącym roku, ale również w latach
następnych będzie utrzymany dynamiczny rozwój gminy. Mamy
wieloletni plan inwestycyjny z rozpisanymi do roku 2010
zadaniami inwestycyjnymi. Jednym z nich jest wspólny projekt
siedmiu gmin, o którym już wspomniałem. Całość projektu
inwestycyjnego jest rozłożona na 3 kolejne lata. Do końca roku
2010 zmodernizowane będą obie oczyszczalnie (Granice
i Szymanów) oraz rozbudowana zostanie sieć kanalizacyjna
w miejscowościach: Paprotnia, Granice, Teresin, Topołowa,
Seroki Wieś, Elżbietów, Szymanów, Maszna, Pawłowice. Na cały
projekt inwestycyjny, szacowany na kwotę ok. 38 mln zł, gmina
otrzyma duże wsparcie ze środków unijnych, ale dużą część
wydatków będziemy musieli pokryć ze środków własnych
budżetu. Dużą i istotną inwestycją na najbliższe lata będzie
również budowa obwodnicy Teresina. Planów jest mnóstwo, bo
pomimo tego, że bardzo dużo już zostało zrobione, jest jeszcze
wiele do wykonania. Ważne, by dostrzegać oraz właściwie
i szybko wykorzystywać pojawiające się szanse rozwoju,
korzystać maksymalnie z pomocy finansowej Unii Europejskiej
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i z determinacją i uporem realizować postawione sobie cele. Tu
niezbędna jest dobra współpraca wójta z radą gminy, a na to
w obecnej kadencji narzekać nie można.
Czym zajmuje się wiceprzewodniczący Rady Gminy
w czasie wolnym od pracy?
Większość z nas na takie pytanie odpowiedziałoby
pytaniem: co to jest wolny czas? Tempo życia, problemy,
z którymi boryka się wiele rodzin zmusza ludzi do
podejmowania dodatkowych zajęć, które bardzo często
kolidują z czasem, który powinniśmy poświęcić najbliższym.
I jeśli już uda mi się wygospodarować wolną chwilę spędzam
ją po prostu z rodziną.
Zapasy to Pana ulubiona dyscyplina sportowa?
To bardzo podchwytliwe pytanie wręcz sugerujące
odpowiedź, gdyż będąc byłym zawodnikiem i trenerem młodej
kadry, mam nadzieję przyszłych olimpijczyków, rozczarowałbym ich, gdybym powiedział, że na przykład najbardziej
lubię piłkę nożną. Chciałbym jednak podkreślić, że każdy
sport jest „najlepszy” gdy rozwija kondycję i daje satysfakcję
młodemu człowiekowi. Nasze dzieci zbyt dużo czasu spędzają
przed komputerem i niestety rośnie nam pokolenie mające
problemy z prawidłową postawą, odpornością fizyczną
i psychiczną. Proszę mi wierzyć, sport kształtuje również

charaktery, wyrabia w młodym człowieku systematyczność
i poczucie odpowiedzialności.
Jak Ryszard Śliwiński spędzi tegorocznego Sylwestra?
Nie mam jeszcze konkretnych planów, chciałbym jednak ten
wieczór spędzić w gronie rodziny i przyjaciół, w miłej atmosferze
i w szampańskich humorach powitać Nowy Rok, gdyż przysłowie
mówi, że jaki Sylwester taki cały rok.
Czego wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Teresin można
życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia?
Przede wszystkim, korzystając z okazji, chciałbym złożyć
życzenia mieszkańcom gminy. Gdy będziecie Państwo zasiadać do
wigilijnego stołu, łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia,
niech magia tego wieczoru sprawi, by nowonarodzony Jezus
błogosławił wszystkim planom, wlewając w Państwa serca spokój
i miłość. Niech ta wewnętrzna siła pozostanie z Państwem
w nadchodzącym 2008 roku. Czego ja sobie życzę? Oczywiście
tego, by te życzenia się spełniły. Mam nadzieję, że uda mi się
spełnić oczekiwania wyborców i postaram się nie zawieść ich
zaufania, a moja działalność w nadchodzącym roku da pozytywne
efekty dla gminy i jej mieszkańców.
Dziękuję za rozmowę

Nowa droga do Gągoliny
Na kierowców skręcających z krajowej dwójki w Serokach w stronę miejscowości
Gągolina od pewnego czasu czeka miła niespodzianka. W ramach wspólnego zadania
realizowanego przez powiat sochaczewski i gminę Teresin, zakończyła się przebudowa
drogi powiatowej Seroki - Gągolina -Baranów - Jaktorów. Na istniejącej nawierzchni
bitumicznej wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym oraz
wykonano warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Natomiast na odcinku
o nawierzchni gruntowej wykonano podbudowę o grubości 15 cm z kruszywa łamanego
i warstwę wiążącą o grubości 6cm. Uzupełniono pobocza na całym odcinku drogi.
Droga została przebudowana na odcinku około 760 metrów, a łączny koszt tej
inwestycji wyniósł 270 tysięcy złotych. Asfaltowa trasa, zapewne ułatwi dojazd z Serok
do Gągoliny, zwłaszcza teraz w okresie zimy.
/red/

Przystanek Dębówka
W poprzednim numerze „Prosto z Gminy” informowaliśmy o efekcie współpracy Urzędu
Gminy z Zespołem Szkół w Teresinie, jakim jest realizacja pomysłu na wykonanie
i ustawienie nowych przystanków dla autobusów szkolnych na terenie naszej gminy. Kilka
miesięcy temu pierwszy przystanek wykonany przez uczniów ze szkoły w Teresinie stanął
w Topołowie. Kolejny ustawiono nie tak dawno w miejscowości Seroki Parcela. Nie minęło
wiele czasu, a już mamy następny. Niebieski przystanek służy teraz także podróżującym
w miejscowości Dębówka. Podobnie jak jego poprzednicy, posiada wiatę chroniącą
oczekujących pasażerów przed złymi warunkami atmosferycznymi. O tym, gdzie stanie
następny z przystanków, zadecydują konsultacje z sołtysami i radnymi gminy Teresin.
Przypominamy, iż docelowo, oprócz tych w Topołowie i w Serokach Parcela, zostaną
ustawione jeszcze trzy przystanki.
/red/

45 złotych za kwintal
Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Teresin radni
zdecydowali o obniżeniu ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2008. Projekt uchwały przewidywał
obniżenie ceny z ustawowej kwoty 58,29 zł za 1 kwintal do
kwoty 49,00 zł za 1 kwintal. Jednak w wyniku dyskusji radni
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podjęli decyzję, iż ostateczna kwota będzie jeszcze mniejsza
i wynosić będzie 45,00 zł za 1 kwintal. Stosowaną uchwałę podjęto
zdecydowaną większością głosów, a jej wykonanie powierzono
Wójtowi Gminy.
/red/
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Informacje o wynikach postępowań przetargowych
W Urzędzie Gminy w Teresinie od połowy listopada 2007 r. do chwili przekazania materiałów do
druku numeru gazety, w Urzędzie Gminy w Teresinie zostało zakończone postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), na realizację zadania pn. „Docieplenie ścian
oraz przebudowa dachów w budynku Gimnazjum w Teresinie”, w terminie do dnia 30 września 2008 r.
(przetarg nieograniczony): najkorzystniejsza oferta została złożona przez Sławomira Zbińkowskiego
i Barbarę Zbińkowską wspólników prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe „PROBUD” s.c. z siedzibą przy ulicy Młynarskiej 23A, 96 – 500 Sochaczew
(cena wykonania zamówienia wynosi 1.289.545,29 złotych brutto).
Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy w Teresinie przy ulicy Zielonej 20 i na stronie internetowej – bip.teresin.pl,
dodatkowo można je uzyskać pod numerem telefonu: 861-38-15 (do 17) wew. 39.
Michał Sowiński
Referat Zamówień Publicznych

Targowe opłaty
W poprzednim numerze naszego miesięcznika informowaliśmy o nowo otwartym targowisku, jakie mieści się przy
ulicy Rynkowej w Teresinie. Jest to plac starannie
przygotowany pod działalność handlową, która powinna
skupić się właśnie w tym w jednym miejscu. Tematem
targowiska, a dokładnie opłatą targową zajęli się radni podczas
XIV sesji Rady Gminy. Podjęto uchwałę w sprawie określenia
zasad ustalania, poboru i wysokości stawek opłaty jaka ma
obowiązywać teresińskich kupców. Otóż ustalono, że dzienne
stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, dokonujących sprzedaży na Targowisku Gminnym
w Teresinie będą wynosić:
1) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy =
15,00 zł.
2) przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. na
powierzchni nie większej jak 2m2 = 5,00 zł.
Dla stale korzystających z targowiska uchwała przewiduje

możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego. Dla oznakowanych i urządzonych stoisk
opłata ta wynosi 40,00 zł. Tuż przed
zamknięciem tego numeru „Prosto
z Gminy” dowiedzieliśmy się
jednak, że tryb poboru opłaty
abonamentowej został zakwestionowany przezRegionalną Izbę
Obrachunkową. W związku z tym
radni Gminy Teresin będą musieli ponownie zająć się tą sprawą na
jednej z kolejnych sesji Rady.
Sprzedający muszą także wiedzieć, że opłaty dzienne, będą
przez nich uiszczane w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży,
do rąk inkasenta. Abonament zaś, kupcy będą (?) opłacać w Kasie
Urzędu Gminy w Teresinie.
/red/

Kto zapłaci psi podatek?
Na ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali o opłatach, jakie czekają w nowym roku właścicieli czworonogów.
Przypomnijmy, że podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. Stawka tej opłaty na rok 2008 wynosi
30,00 zł od jednego psa. Płatna bez wezwania w terminie do 30 czerwca 2008 r. w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek BS Teresin
Nr konta 50 9284 0005 0000 0912 2000 0020. Opłatę od posiadania psów nie pobiera się:
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa rolnego – do czterech psów na każde gospodarstwo,
- z tytułu pilnowania gospodarstwa domowego – jednego psa,
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych.
Danuta Koźlicka

Ogłoszenie
Wójt Gminy Teresin powołując się na Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiącym o wystąpieniu grypy ptaków
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza z dniem 05.12.2007r:
1. Zakaz
a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia
żywych ptaków, na targowiskach;
c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, kuropatw
na otwartej przestrzeni;
d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
2. Nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
W sytuacji wystąpienia na terenie gminy padłych ptaków zgłosić: kontakt Pan Przedpełski Paweł, zam. Teresin ul. Długa 21,
tel. kom: 697-441-040 lub Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sochaczewie ul. Staszica 112, tel. 046 862-84-53, fax. 046 862-85-82.
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Co pozostało z akcji „Bezpieczny rowerzysta na drodze”?
Wiosną tego roku została przeprowadzona akcja
„Bezpieczny rowerzysta na drodze”. Naszym głównym celem
było uświadomienie dorosłym i dzieciom, że musimy być
widoczni na drodze. Odbyły się pogadanki w Radiu
Niepokalanów, pisaliśmy o tym w „Prosto z Gminy”,
w szkołach zostały przeprowadzone spotkania uczniów
z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji
w Sochaczewie. Uwieńczeniem akcji było rozdanie w Dniu
Dziecka wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkół
podstawowych i gimnazjów opasek odblaskowych, a w czasie
festynu „Noc Czerwcowa” odbył się konkurs z przepisów
ruchu drogowego, w którym można było wygrać kamizelki
odblaskowe.
Jaki jest wynik tej akcji? Ile dzieci idąc do szkoły zakłada
opaski odblaskowe, kamizelki lub inne gadżety? Myślę, że
odzew jest niewielki. Na pewno nieco więcej dorosłych
zakłada kamizelki, wożą je w swoich autach. To jednak za

mało...
Któregoś dnia jechałam po 600 rano do pracy ul. Kolbego
i z przykrością zobaczyłam dwa czarne cienie rowerzystów bez
żadnych światełek ani odblasków. Co trzeba zrobić, aby tacy ludzie
zrozumieli, że są zagrożeniem nie tylko dla siebie ale i dla innych?
Przecież potrącenie, nawet bez winy kierowcy, drugiego człowieka
jest ogromnym przeżyciem dla każdego i może pozostawić uraz na
całe życie. Może brak powszechnej zgody na niefrasobliwość
i głupotę zmusi rowerzystów do zmiany postępowania?
Wiele dróg w naszej gminie ma już chodniki, więc pieszy jest
na nich bezpieczny. Ale większość dróg jest stosunkowo wąska,
bez chodników, a czasem i bez pobocza. Wiadomo, że chętnie
chodzimy w szaro-burych ubraniach, a więc jesteśmy słabo
widoczni. O ileż bezpieczniej byłoby, gdybyśmy chodzili
w kamizelkach odblaskowych lub ubraniach z paskami
odblaskowymi. Zadbajmy sami o własne bezpieczeństwo.
Antonina Gigier

WYMIEŃ DOWÓD !
Rozmowa z Ewą Smagieł,
Inspektorem Referatu ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy Teresin.
Ile osób nie złożyło jeszcze
wniosków o wymianę dowodów?
Od 2001 roku trwa wymiana
starych dowodów osobistych
(zielone książeczki) na nowe
dowody plastikowe. W naszej
gminie do końca roku jeszcze 860
mieszkańców musi dokonać
wymiany dowodów osobistych
Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców naszej
gminy, którzy jeszcze nie posiadają nowego dowodu
osobistego, aby nie czekali na ostatnią chwilę z wymianą
dowodu, lecz już teraz udali się do Urzędu Gminy i dokonali tu
obowiązku wymiany.
Jakie zatem skutki w nowym roku 2008 poniosą
spóźnialscy?
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do końca 2007r starych
dowodów na nowe znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie
będą mogli m.in. załatwić formalności w urzędach; pobrać
emerytury; odebrać listu poleconego na poczcie; wziąć
kredytu bankowego; sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Ponadto odnosząc się do kwestii rodzaju kary, jaką zagrożone
jest wykroczenie polegające na uchylaniu się od wymiany
dowodu osobistego, informacje te reguluje art. 55 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku posiadania lub
wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia
wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny.
Czy w okresie między-świątecznym będzie jeszcze
możliwość złożenia takiego wniosku?
Jak najbardziej w okresie świątecznym będziemy czekali
na spóźnialskich. Wnioski o wydanie dowodu osobistego

Wydanie świąteczne Grudzień 2007

przyjmowane będą :
- w dniu 21 grudnia w godzinach od 8- 10,
- w dniach 27 i 28 grudnia w godzinach od 7-14,
- w dniu 31 grudnia w godzinach od 8-11.
W
dniu 24 grudnia Urząd Gminy będzie nieczynny.
Jednocześnie prosimy pamiętać, iż do wniosku należy dołączyć
dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho), odpis aktu stanu
cywilnego, skrócony aktu urodzenia ( kawaler, panna) bądź odpis
skrócony aktu małżeństwa (żonaty, zamężna, wdowa, wdowiec,
rozwiedziony, rozwódka) jeżeli nie został sporządzony w USC
w Teresinie, oraz dokonać opłaty 30zł w kasie Urzędu.
W miesiącu listopadzie i grudniu Urząd Gminy
organizował pracę w dni wolne od pracy tylko po to by zachęcić
i pomóc tym, którzy do tego czasu jeszcze nie zdążyli złożyć
wniosków, czy wzmożona akcja przyniosła oczekiwane efekty?
Tak, w dużym stopniu ta akcja pomogła tym osobom, które
pracują w tygodniu i tylko w sobotę mogą dokonać obowiązku
wymiany dowodu. Akcja wymiany książeczkowych dowodów
osobistych w tej chwili jest zadaniem priorytetowym. Pracownicy
Urzędu Gminy wychodzą na przeciw obywatelom, aby ułatwić im
wymianę dowodu osobistego i w związku z powyższym referat ds.
obywatelskich pracuje w poszczególne soboty. Można wtedy
złożyć wniosek o dowód osobistych, uzyskać potrzebną
informację oraz, co należy podkreślić, wykonać niezbędne zdjęcia.
Dotychczas pracowaliśmy łącznie w dziewięć weekendów,
a w najbliższych tygodniach pracujemy przez dwie kolejne soboty
tj. 08 i 15.12.2007r. w godzinach od 8-14. Jednocześnie
przypominamy, że stare książeczkowe dowody osobiste
zachowują ważność do końca marca 2008 roku. Jednak wniosek
o wymianę dowodu osobistego należy złożyć do 31.12.2007r.
Informujemy, że nasz Urząd podjął liczne działania dotyczące
konieczności wymiany dowodów osobistych do końca 2007 roku.
Prowadzona akcja koncentruje się głównie na dotarciu
z informacją do jak największego grona obywateli.
Rozmawiał Marcin Odolczyk
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Świąteczna atmosfera
Na ulicach naszej gminy zrobiło się bardzo świątecznie. Poza świetlną iluminacją przyszedł czas na choinki.
Z inicjatywy Marka Misiaka, dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej ustawione zostały w Teresinie
dwa ośmiometrowe drzewka. Jedno z nich stanęło obok Urzędu Gminy, druga z choinek „wyrasta” nieopodal
skrzyżowania ulic Rynkowej z Szymanowską. „Takie drzewko postawiliśmy w tym miejscu po raz pierwszy, nie
było łatwo, ale za to jest bardzo sympatycznie” – mówili pracownicy Zakładu. Świątecznych akcentów jest teraz
znacznie więcej. Atmosfera zatem, iście bożonarodzeniowa!
/red/

Kobieto, zadbaj o swoje zdrowie!
Przypominam o dwóch bardzo ważnych
programach, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia,
koordynowanych przez Centrum Onkologii
w Warszawie, a dotyczących kobiet. Są to:
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi i Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat i polega na bezpłatnym
wykonywaniu mammografii co dwa lata w ośrodkach
wyznaczonych przez Centrum Onkologii.
Populacyjnym Programem Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy objęte są kobiety w wieku
25-59 lat. Polega on na bezpłatnej cytologii. Cytologia

powinna być wykonywana regularnie raz na trzy lata.
A oto adres Centrum Onkologii prowadzącego program:
Warszawa, ul. Roentgena 5 (świetny dojazd autobusem 505)
tel. (0 22) 546 29 64; (0 22) 546 29 92
pracownia mammografii (0 22) 546 22 36; (0 22) 546 22 10
cytologia (0 22) 546 25 87
Badania mammograficzne można wykonać w 25 ośrodkach
w Warszawie, w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim
i innych. Badania cytologiczne - w jeszcze większej ilości
placówek. Problem polega na tym, aby Panie zechciały na nie iść.
Gorąco namawiam, aby hołdować hasłu: „Czuję się zdrowa, ale
chcę mieć pewność!”.
Antonina Gigier

Którędy do...?
Od niedawna przechodząc w Teresinie obok skrzyżowania ulic Szymanowskiej, Rynkowej i Zielonej
napotykamy na swojej drodze coś, czego do tej pory w naszej gminie jeszcze nie było. Mowa tu
o drogowskazie, który za pomocą niebieskich tabliczek wskazuje kierunek, w którym należy udać się, by
w tym przypadku dojść do targowiska lub Urzędu Gminy lub Posterunku Policji. To efekt nowej informacyjnej
inicjatywy Urzędu Gminy mający na celu oznakowanie Teresina. „Jest to pierwszy tego typu drogowskaz na
terenie gminy. W nowym roku pojawią się kolejne z oznaczeniami obiektów sportowych, kulturalnych oraz
sanktuariów. Mamy nadzieję, że pomysł spodoba się naszym mieszkańcom” – mówi p.o. dyrektora Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak. Nam się podoba.
/red/

Szkolna krew
Kiedy czerwony ambulans do
pobierania krwi zajechał na
dziedziniec Zespołu Szkół
w Teresinie wiadomo było, że nie
odjedzie stąd pusty. Spora liczba
uczniów już czekała w drzwiach
szkoły by oddać krew. To
wieloletnia tradycja, że dwa razy
w roku szkolnym organizowany jest tu Dzień Honorowego
Krwiodawstwa połączony z akcją dzielenia się tym
bezcennym darem życia. Tym razem szkolna społeczność

podarowała prawie dwadzieścia litrów krwi. „Zwykle zebrana
ilość jest większa, ale tym razem akcja przypadła na okres kiedy
część dawców odbywa praktyki zawodowe poza szkołą, stąd nie
wspomogli oni naszej zbiórki” – twierdzili szkolni organizatorzy.
Jednak zespół medyczny nie ukrywał radości. „To taka wyjątkowa
szkoła, tu zawsze możemy liczyć na dużą hojność młodzieży
i nauczycieli jeśli chodzi o oddawanie krwi, zresztą jak w całym
Teresinie” – mówiły pielęgniarki z Warszawskiego Centrum
Krwiodawstwa. Kolejna podobna akcja odbędzie się w marcu
przyszłego roku.
/red/

Szanowni Państwo!
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
Seniorzy Służby Pożarniczej
Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2008 Roku składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.Niech te świąteczne dni, przeżywane w naszych domach w sposób szczególnie ciepły i radosny, przyniosą spełnienie planów
i pragnień oraz dodadzą sił potrzebnych w strażackiej służbie.Życzymy, aby rok 2008 był dla nas wszystkich pomyślny i przyniósł wiele dobrego
w życiu osobistym, w pracy zawodowej i społecznej działalności.Serdeczne życzenia kieruje również do Państwa rodzin i bliskich oraz osób
wspierających rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy.
Prezes OSP-Teresin
Paweł Przedpełski
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105 urodziny Pluszowego Misia
W poniedziałek, 26 listopada do biblioteki
w Szkole Podstawowej im. św. M. Kolbego
w Teresinie przybyły cztero i pięciolatki
z Przedszkola Integracyjnego oraz dzieci z klas
„0”. Wychowawczyni świetlicy Beata Pałuba
wraz
z bibliotekarką Dorotą Rachoń
przygotowały szereg atrakcji związanych ze
„Światowym Dniem Pluszowego Misia”.
Biblioteka, w tym dniu zamieniła się
w zaczarowaną krainę - „Misiolandię”. Zgromadzono w niej
około 130 misiów, książki o misiach a także prace plastyczne
przedstawiające misia. Każde przybyłe dziecko otrzymało
zaczarowany bilecik wstępu, oczywiście w kształcie misia.
Dzieci poznały, a właściwie to przypomniały sobie znane
z bajek misie np. Misia Uszatka (który, notabene jest
ulubionym misiem organizatorek imprezy). Zaproszeni mali
goście poznali historię misia, ile ma lat, a także dowiedzieli się
szereg ciekawostek dotyczących misiów żyjących
w przyrodzie czyli niedźwiedzi.

Wiersz „Proszę państwa, oto miś” Jana
Brzechwy jest znany chyba wszystkim
dzieciom, ale nie przeszkodziło to w świetnej
zabawie w recytację tego utworu. Maluchy
wysłuchały bajki „Złotowłosa i trzy misie”,
odpowiadały na zagadki a także klaskały
i skakały przy piosence o Kubusiu Puchatku.
Dla klas „0” wyczekiwanym momentem
było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu
plastycznego „Mój pluszowy miś”. Laureaci oprócz
pamiątkowych dyplomów otrzymali pluszowe misie.
Na zakończenie nie mogło zabraknąć niespodzianki, którą było
ulubione „małe co nieco” Kubusia Puchatka czyli miodek.
W towarzystwie pluszowych misiów smakowało wybornie! „Czy
to wczoraj, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś!”
Dorota Rachoń
Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
„Nasze wieczne kolędowanie”
Niepokalanów 25 – 27 stycznia 2008 r.
Teresiński Ośrodek Kultury ma ogromny zaszczyt po raz ósmy zaprosić wszystkich za najwspanialszą
imprezę w centralnej Polsce. Dlaczego najwspanialszą? Chociażby z powodu miejsca. Niepokalanów staje się
w styczniu niekwestionowaną 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 nadzieję, że brzmi ono przyjaźnie zarówno dla wykonawców,
organizatorów jak i tych, którzy pomogą Wam w zawitaniu do teresińskiej ziemi.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na różnorodność scenicznych prezentacji (zespoły i soliści, starsi i dzieciaki,
barwne grupy folklorystyczne), Festiwal zaznaczył się już urokliwym charakterem medialnym. O wydarzeniu tym pisze ogólnopolska
prasa katolicka i gazety lokalne, mówi o nim radio.
Charakter i tematyka Festiwalu pozwala myśleć o naszym spotkaniu jak o „wielkiej pielgrzymce” tak, więc i Wasz dar
uczestnictwa przyjmujemy z radością.
Z nadzieją, że stworzymy z Państwa udziałem coś miłego i potrzebnego ludziom i Bogu.
Mariusz Cieśniewski – dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury
o. Zbigniew Korol – proboszcz parafii NMP w Niepokalanowie
Joanna Kwiatkowska – szef artystyczny Festiwalu – tel. 0608385712
Program Festiwalu
PIĄTEK, 25 stycznia 2008r. - Sala Św.Bonawentury
Od godz. 1600 czekamy na Was w Sali św. Bonawentury. Od tej godziny do 2000 pracuje już Biuro
Organizacyjne i można będzie skorzystać z prób mikrofonowych. Możliwe też będzie zakwaterowanie.
SOBOTA, 26 stycznia 2008r. - Sala Św. Bonawentury
800 – 1100 - Próby Mikrofonowe
1100 - Oficjalne Otwarcie Festiwalu
1115 – 1330 - Przesłuchania konkursowe cz. I.
1300 – 1430 - Obiad
1430 – 2000 - Przesłuchania konkursowe cz. II.
1800 – 1900 - Kolacja
NIEDZIELA, 27 stycznia 2008r.
700 – 1400 - Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczestników Festiwalu - Bazylika
1230 – 1300 - Obiad
1300 – 1400 - Msza z udziałem Gości Festiwalu - Bazylika
1400 – 1500 - WIELKI FINAŁ – Sala Św. Bonawentury: werdykt jury, wręczenie nagród, koncert laureatów VIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian programowych, które jednak służyć będą nie nam, ale naszym wspaniałym
Gościom.
Szczegółowych informacji dotyczących programu festiwalu szukajcie po Nowym Roku na stronach internetowych:
www.tok.art.pl, www.teresin.pl oraz www.e-sochaczew.pl Wszelkich informacji udziela: Joanna Kwiatkowska (tel.0 608 38 57 12).
/TOK/
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Brak prądu = brak wody?
W ostatnim czasie mieszkańcy kilku miejscowości w gminie Teresin spotykali się z brakiem wody
w swoich gospodarstwach. Mało komfortowa sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie, czym zatem była
spowodowana? O pomoc w odpowiedzi na to pytanie poprosiliśmy Marka Misiaka, p.o. dyrektora
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. „Mieliśmy częste problemy z brakiem prądu,
nie zawsze Zakład Energetyczny informował nas o tych przerwach. Brak energii powoduje zatrzymanie
pracy Stacji Uzdatniania Wody m.in. w miejscowości Granice. Wówczas automatycznie przełączamy
się na Stacje znajdujące się w Budkach Piaseckich oraz w Maurycewie. Obszar ich pracy zwiększa się,
stąd też niskie ciśnienie wody, do niektórych gospodarstw może ona dotrzeć ze sporym opóźnieniem” –
wyjaśnia Marek Misiak, dodając – Jak prąd u nas włączano i uruchamialiśmy ponownie Stację
w Granicach, to wówczas było większe ciśnienie i to powodowało, że woda wypłukiwała brud, co
powodowało, że z naszych kranów początkowo mogła lecieć lekko zabarwiona woda. Zapewniam
jednak, że w żadnym wypadku nie było to zanieczyszczenie bakteriologiczne”.
W Budkach Piaseckich Stacja Uzdatniania Wody wyposażona jest w agregat prądotwórczy, zatem podobna sytuacja tamtejszym
mieszkańcom raczej nie grozi. Niestety, agregat posiada tylko jedna stacja na terenie naszej gminy. Jak na razie budżet nie przewiduje
zakupu agregatu dla potrzeb SUW-u w Granicach.
/red/
Z okazji Świąt i Nowego, ósmego w stuleciu tym Roku,
Życzymy naszym sąsiadom i sobie- WIELKIEGO SKOKU,
Niech brzydkie zmieni się w piękne, nudne w fascynująca,
Niebezpieczne w bezpieczne, niespokojne w kojące,
Niech każdy w najbliższym roku co dzień, z uśmiechem się budzi,
Że stworzyliśmy tu razem GMINĘ WSPANIAŁYCH LUDZI!
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin
„Impuls”

O K U L I S TA
Sochaczew Al. 600-lecia 45
rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)
tel.:046 863 38 74

dr Barbara Popiołek

Artykuły Przemysłowe

HURT-DETAL
Tomasz Wardziak
Paprotnia; ul. Sochaczewska 70
tel:(0-46) 861-51-91
Oferujemy:
- systemy rynnowe i odprowadzenia wody
renomowanych firm
- siding oraz panele PVC - podsufitki
- STYROPIAN i systemy dociepleń - teraz
dużo TANIEJ!!
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
- płyny do chłodnic samochodowych, C.O.
i klimatyzacji
- szeroką gamę skrzynek i pojemników z
atestem do żywności, beczek, a także
- skrzynek dla ogrodnictwa i sadownictwa
Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia życzymy wszystkiego
najlepszego!!

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny
między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.
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Z wizytą w TVN
Ostatnie Andrzejki długo będą wspominać uczniowie
Zespołu Szkół w Teresinie. Grupa młodzieży z klasy
dziennikarskiej była uczestnikiem edukacyjnej i wyjątkowej
wycieczki. Kto wie, być może cel podróży, będzie niebawem
ich miejscem pracy.
Klasa dziennikarska szkoły w Teresinie, różni się tym od
innych tego typu klas w innych placówkach, że jej członkowie
czerpią wzorce od najlepszych i największych stacji radiowotelewizyjnych. W tym roku klasa Ewy Odolczyk zwiedzała już
siedzibę Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej
w Warszawie.
W piątek 30 listopada teresińska młodzież pojawiła się
przy ulicy Wiertniczej. W siedzibie TVN i TVN 24 młodzi
adepci sztuki dziennikarskiej mogli zapoznać się z tajnikami
pracy redaktorów telewizyjnych. W rolę przewodnika wcielił
się znany prezenter Grzegorz Kajdanowicz. Uczniowie mogli
swobodnie przemieszczać się między studiami w trakcie
audycji TVN 24 „na żywo”. Odwiedzili też studia, gdzie
nagrywa się takie audycje jak: „Szkło kontaktowe”, „Loża
prasowa”, „Gość poranny”. Siedząc w fotelu prezentera mieli
okazję czytać informacje z ekranowego czytnika. Następnie

Grzegorz Kajdanowicz
zaprosił wszystkich do
pokoju, gdzie odbywają
się narady programowe.
Tam dziennikarz wyjaśniał problematykę
swojej pracy, odpowiadał na liczne pytania
uczniów. „Jestem zadowolony z wyjazdu do
TVN. Jestem dumny
z Grzegorza, który kiedyś jako licealista z Wyszkowa, pisał do
mojej gazety. Mimo, że zrobił karierę, nadal pozostaje skromną
osobą. Miał dużo pracy związanej z przygotowaniem się do
wydania „Faktów”, ale poświęcił nam tego dnia ponad półtorej
godziny.” – przyznał Zbigniew Bonalski, organizator wyjazdu do
stołecznej stacji. „Teraz przed nami kolejny wyjazd na ulicę
Wiertniczą. Tym razem „przewodnikiem” będzie Tomek
Siekielski, mój kolega radiowy z czasu pracy w Polskim Radio” –
dodał rzecznika prasowy Gminy Teresin.
/red/

Powiatowy finał retoryki
Teresiński Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie były organizatorami finału II Powiatowych Dni
Retoryki, jakie odbyły się 28 listopada b.r. w sochaczewskim MOK-u. W dwóch kategoriach: poezja, przemówienie, wystąpiły łącznie
34 osoby wcześniej nagrodzone i wyróżnione w eliminacjach gminnych organizowanych w Teresinie i w Sochaczewie. Swój pokaz
zaprezentowały także cztery grupy w kategorii "Pokaz mody". Choć finał na szczeblu powiatowym miał miejsce dopiero po raz drugi,
to już można śmiało przyznać, że jest to impreza jak najbardziej potrzebna wśród młodych ludzi zainteresowanych sztuką retoryki.
Stale rosnąca popularność i wysoki poziom poszczególnych prezentacji świadczyć mogą o istocie stworzonych przez „kultrurystów”
z TOK-u Dni Retoryki. Gratulujemy!
Oto protokół z sochaczewskich finałów:
Jury w składzie: Jolanta Śmielak-Sosnowska, Katarzyna Podurgiel, Tomasz Daszczuk po wysłuchaniu 34 artystów konkursu
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii szkół podstawowych:
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Sonia Pietz (SP Teresin)
Srebrny Cyceron – Jakub Śliwicki (SP Sochaczew)
Wyróżnienia – Maria Kania (SP 2 Sochaczew), Dominika Ładziak (SP Teresin)
Kategoria – Poezja
Złoty Cyceron – Zuzanna Gołębiowska (SP Szymanów)
Srebrny Cyceron – Aleksandra Żurawska (SP Teresin)
Brązowy Cyceron – Jakub Dąbrowski (SP Teresin)
Wyróżnienia – Aleksandra Hyży (SP 2 Sochaczew), Patrycja Łupińska (SP Teresin)
W kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Adam Kisiołek (Gimnazjum 3 Sochaczew)
Srebrny Cyceron – Katarzyna Andrzejewska (ZS Teresin)
Brązowy Cyceron – Patrycja Nowakowska (Gimnazjum Teresin), Paulina Adamska (Gimnazjum 1 Sochaczew)
Wyróżnienia – Żaneta Szczepanik (Gimnazjum Teresin), Marta Misiak (ZS CKU Sochaczew)
Kategoria – Poezja:
Złoty Cyceron – Natalia Gołębiowski i Marcin Wosiński (ZS CKU Sochaczew)
Srebrny Cyceron – Martyna Dębska (Gimnazjum Teresin)
Brązowy Cyceron – Ewelina Sobieraj (Gimnazjum Powiatowe Sochaczew)
Pokaz Mody:
Nagroda Złotego Kopciucha – SP 2 Sochaczew – „Moda w przekroju historycznym”
Wyróżnienia:
SP Teresin – „Strój na każdą okazję” oraz SP 3 Sochaczew – „Mundurki szkolne”
/red/
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Paweł Albinowski zdobywcą Pucharu Polski!
Trzynastu zapaśników wystawili trenerzy Greiner
Mazowsze Teresin do startu w jesiennej edycji Puchar
Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym.
W miejscowości Przysucha najskuteczniejszym z kadry
Mazowsza okazał się niezawodny Paweł Albinowski.
Walczący jak lew w kategorii wagowej do 69kg wywalczył
główne trofeum imprezy.
Syn trenera Artura Albinowskiego, bez straty nawet
jednego punktu technicznego wygrał swoją kategorię wagową.
To pierwszy tego typu pucharowy sukces niezwykle
utalentowanego zawodnika Greiner-Mazowsze.
Bardzo dobrze zaprezentowali się w Przysusze również:
Mariusz Zdanowski (kat.wag. 63kg) i Hubert Wysocki
(kat.wag.69kg). Owocem ich znakomitej postawy były dwa
brązowe medale. Wszyscy inni zawodnicy również walczyli na
miarę swych aktualnych możliwości, a trójce z nich - Rafałowi
Palińskiemu, Dawidowi Wasilewskiemu i Adrianowi
Czernickiemu bardzo niewiele zabrakło by również wrócić
z medalami Pucharu Polski.
W klasyfikacji drużynowej zawodnicy Greiner-Mazowsze
Teresin uplasowali się na trzecim miejscu. Jak przyznał trener

Albinowski, jest to najwyższa lokata w dotychczasowej historii
sekcji zapaśniczej w zawodach rangi Pucharu Polski Kadetów.
Składamy zatem wielkie gratulacje dla naszych zawodników
i ich trenerów Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda
Śliwińskiego, Krzysztofa Radkowskiego, Jacka
Szymańskiego oraz Artura Albinowskiego. Wszystkim
życzymy kolejnych sportowych sukcesów w Nowym 2008 Roku.
/red/

„TĘCZA” czwarta w Polsce!
Znaczący sukces sportowy odniosły ostatnio tenisistki ULKS „Tęcza” Budki
Piaseckie. Marta Banaszek i Aleksandra Widyńska powtórzyły ubiegłoroczny rezultat
zajmując wysokie czwarte miejsce w zawodach Mistrzostw Polski Uczniowskich
Klubów Sportowych. O kilka słów podsumowujących cykl zawodów UKS
poprosiliśmy trenera zawodniczek Radosława Jurzyka. Oto co nam powiedział:
Aby zakwalifikować się do Ogólnopolskiego Finału musieliśmy zdobyć co
najmniej wicemistrzostwo Mazowsza. Zawody te wygraliśmy praktycznie bez straty
seta. Drugim etapem były turnieje półfinałowe w Janowie Lubelskim. Grało tam osiem
najlepszych zespołów z terenu Mazowsza, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny
i Białostocczyzny. I również ta rywalizacja zakończyła się zdecydowanym sukcesem
naszych młodych tenisistek. W czasie zawodów finałowych w Krośnie wystąpiła już
najlepsza ósemka Polski. Po trzech zwycięstwach w fazie grupowej wydawało się pewne, że para z Budek Piaseckich zakończy turniej
na pozycji medalowej. Dziewczyny po prostu szły jak burza. Jednak dramatyczny półfinał z zespołem Śnieżnika Stronie Śląskie – jak
się okazało z późniejszym triumfatorem – przegraliśmy nieznacznie 2:3. Trzeba przyznać, że ta porażka podłamała morale Marty i Oli,
które w spotkaniu o brązowy medal Mistrzostw Polski nie zdążyły się „pozbierać” i ostatecznie uległy parze z Arki Łętownia 1:3. Ale
już sam awans do krośniewickich finałów był sukcesem dla moich podopiecznych. Ogółem w eliminacjach wzięło udział 150 drużyn,
więc z pewnością nie będziemy rozpaczać po zajęciu czwartej pozycji. Dziewczęta wraz ze swymi koleżankami powetują sobie brak
medalu na imprezie – bądź, co bądź – młodzieżowej, awansem do drugiej ligi, który w połowie sezonu wydaje się być przesądzony.
/red/

Wojewódzkie srebro
W dniach od 9 do 10 listopada 2007 roku w Stargardzie
Szczecińskim odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski
Juniorek w zapasach kobiet. W składzie reprezentacji
województwa mazowieckiego wystąpiły dwie zawodniczki
naszego klubu - Anna Albinowska i Angelika Rybicka, które
wspólnie z resztą drużyny wywalczyły dla naszego
województwa srebrny medal i tytuł Drużynowych Wicemistrzyń
Polski na 2007 rok.
Tytuł Drużynowego Mistrzstwa Polski Juniorek w zapasach
kobiet wywalczyło województwo dolnośląskie, srebrny medal
zdobyło województwo mazowieckie, a brązowy medal
województwo lubelskie.
Serdeczne gratulacje dla Ani i Angeliki, które powiększyły
tegoroczny dorobek medalowy naszego klubu z zawodów rangi
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Mistrzostw Polski.
Tym samym Angelika
w swej karierze sportowej zdobyła już
swój czwarty medal,
a dla Ani jest to
jeszcze bardziej cenny
medal - bo jest to jej
pierwszy medal z Mistrzostw Polski.
(www.mazowszet
eresin.com)
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