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Mimo przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia 
radni Gminy Teresin w pocie czoła pracowali najpierw  
w poszczególnych komisjach, zaś 18 grudnia zebrali się na XV 
Sesji Rady Gminy. Wśród pięciu podjętych wówczas uchwał 
znalazła się ta najważniejsza – przyjęty został budżet gminy na 
rok 2008. 

Tym razem, po raz pierwszy w tej kadencji, w rolę 
prowadzącego sesję wcielił się zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy Teresin Lech Kaźmierczak. 

Przedświąteczne głosowania nad poszczególnymi 
uchwałami rozpoczęły się od przyjęcia uchwały w sprawie 
nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 
Teresin przy ulicy Torowej. Jest to działka o powierzchni 
2075m2 należąca dotąd do Skarbu Państwa, a będąca  
w użytkowaniu wieczystym Spółki Polskie Koleje Państwowe 
S.A. Przedmiotowa działka stanowi skwer przy dworcu 
PKP. Jak powiedziała P. Harasińska-Sikorzyńska z Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w Urzędzie Gminy  
w Teresinie, Spółka PKP ma wobec gminy zaległości podatkowe 
pokrywające się wartościowo z wyceną ww. działki. Ustalono, 
że w zamian za te zaległości gmina przejmie nieruchomość 
stanowiącą skwer przy dworcu PKP. Teren ten został w ostatnim 
czasie, decyzją Ministra Infrastruktury wyłączony z terenów 
zamkniętych. Z decyzji radnych zadowoleni mogą być wszyscy 
mieszkańcy Teresina, bowiem jest nadzieja, że po odpowiednim 
zagospodarowaniu tego terenu otoczenie stacji PKP nareszcie 
zyska na wyglądzie.

Następnie radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Teresin (patrz artykuł „Częstotliwość odbioru 
odpadów”).

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Teresin w latach 2008 – 2012. Zdaniem Patrycji Harasińskiej-
Sikorzyńskiej (Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
UG): mieszkaniowy zasób gminy obejmuje obecnie 18 lokali 
mieszkalnych. Przewiduje się powiększenie tego zasobu 
poprzez budowę nowych lokali socjalnych. Ponadto planowane 
są remonty istniejących lokali w miarę potrzeb oraz posiadanych 
środków finansowych. Program ustala zasady polityki 
czynszowej. Wydaje się, że regulacja wysokości czynszu jest 
w najbliższym czasie niezbędna, ponieważ obecne stawki 
nie zostały zmieniane od 2001 r – poinformowała zebranych. 
Wcześniej, projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja 
Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska  
i Infrastruktury Technicznej.

Czwartą, podjętych przez Radę Gminy uchwałę stanowiła 

uchwała w sprawie określenia zasad ustalania, poboru  
i wysokości stawek opłaty targowej. Jak już informowaliśmy 
naszych czytelników, Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła 
zastrzeżenia do niektórych zapisów uchwały podjętej na 
poprzedniej sesji. RIO zakwestionowała wprowadzenie opłaty 
abonamentowej. RIO zwróciła też uwagę, że Rada Gminy 
powinna imiennie wyznaczyć w treści uchwały inkasenta, 
który będzie pobierał opłatę targową oraz precyzyjnie określić 
wynagrodzenie przysługujące temu inkasentowi. Dlatego też 
projekt uchwały dotyczący opłaty targowej ponownie trafił pod 
obrady sesji. Ustalono, iż Poboru opłaty targowej dokonywać 
będzie inkasent Grażyna Gołębiowska, za co przysługuje 
jej wynagrodzenie  wysokości 50% zainkasowanej opłaty. 
Zrezygnowano z opłaty abonamentowej. Przypomnijmy, że 
dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na Targowisku 
Gminnym przy ul. Rynkowej w Teresinie wynoszą: przy 
sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy - 15 zł, przy 
sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. na powierzchni 
nie większej jak 2 m2 - 5 zł. Następnie radni uchwalili zmiany 
w budżecie gminy na 2007 rok. 

Ostatnią, choć wzbudzającą największe emocje uchwałą było 
przyjęcie budżetu Gminy Teresin na rok 2008. Tak się ciekawie 
złożyło, że była to jednocześnie setna (!) uchwała podjęta przez 
obecną kadencję Rady Gminy Teresin. Wiceprzewodniczący 
RG Lech Kaźmierczak poprosił Wójta o przedstawienie 
projektu  uchwały budżetowej na 2008 rok. Wójt Marek 
Olechowski poinformował, że projekt budżetu został w dniu 
15 listopada br. wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, który 
skierował go do prac we wszystkich stałych komisjach rady. 
Od czasu opracowania prowizorium pojawiło się szereg zmian, 
które wraz z uwzględnionymi wnioskami komisji zostały 
ujęte w autopoprawce do projektu budżetu. Prowadzący XV 
sesję Lech Kaźmierczak poprosił kolejno przewodniczących 
stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii komisji 
do projektu budżetu gminy. Po wysłuchaniu poszczególnych 
wniosków odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Teresin 
projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz  
o prognozie łącznej kwoty długu. Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, 
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego  
w projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz uznała, że 
załączona do projektu uchwały budżetowej prognoza kwoty 
długu jest prawidłowa. Tegoroczny budżet zakłada uzyskanie 
dochodów na poziomie 29.452.400zł. Zaplanowane wydatki 
wyniosą ogółem 37.873.418 zł, z czego kwota 15 104 653 zł 
przeznaczona została na wydatki inwestycyjne. Wynika z tego, 
iż plan ten zakłada deficyt budżetowy w wysokości 8.421.018 
zł. Zostanie on zostanie pokryty przychodami w wysokości: 
6.853.018 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 5.224.000 zł 
z tytułu zaciągniętych pożyczek. Budżet na rok 2008 został 
przyjęty przez radnych przy 11 głosach „za”, 1 „przeciw”  
i 1 wstrzymującym się. Więcej na temat budżetu przeczytacie 
Państwo w artykule „Prawie 8 milionów na kanalizację”.

(M.Odolczyk/D.Dorodzińska)

Sesja budżetowa
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Ostatnie cztery uchwały
Okres międzyświąteczny upłynął radnym Gminy Teresin 

dosyć pracowicie. W piątek 28 grudnia 2007 roku odbyła się 
ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy. 

Punktualnie o godzinie 11.00 otwarcia sesji dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard. Tuż przed 
końcem roku radni zdążyli podjąć cztery uchwały. 

Pierwsza z nich dotyczyła porozumienia z Gminą Mias-
tem Żyrardów w sprawie powierzenia prowadzenia spraw 
należących do zadań gminy. Chodzi tu przede wszystkim  
o sprawy związane z opracowaniem projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin jak też projektów zmian miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Teresin studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy. „Ta de-
cyzja zdecydowanie przyśpieszy prace mające na celu zmiany  
w planie zagospodarowania przestrzennego, powiększy również 
ich zakres” – wyjaśnia wójt Marek Olechowski, któremu radni 
powierzyli wykonanie uchwały. Zakres zadań wynikających 
z przyjętego porozumienia będzie ustalony corocznie do dnia 
30 stycznia każdego roku między Wójtem Gminy Teres-
in, a Dyrektorem Miejskiego Zespołu Urbanistycznego  
w Żyrardowie. 

W kolejnej części zebrania radni przystąpili do głosowania 
nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do 
stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Uchwałę przyjęto. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że celem Stowarzyszenia, 
jest nie tylko wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego i gospodarki wiedzy, ale też m.in. wspieranie działań 
na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej 
na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go.

Trzecia z podjętych uchwał podczas XVI Sesji Rady Gmi-

ny Teresin dotyczyła sprawy przystąpienia Gminy Teresin do 
spółki pod firmą „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” sp.  
z o.o. w Sochaczewie i objęcia przez Gminę Teresin udziałów  
w tej spółce. Zdaniem władz gminnych jest to szansa, aby gmina 

była na bieżąco informowana o wszystkich posunięciach i decy-
zjach spółki. „Musimy należeć do tej spółki, gdyż powinniśmy 
wiedzieć i informować mieszkańców o wszystkich decyzjach  
i przebiegu wszystkich etapów przygotowań do powstania por-
tu lotniczego w Bielicach” – twierdzi wójt Marek Olechows-
ki. Gmina Teresin postanowiła objąć sto udziałów w spółce  
o wartości 500,- zł każdy.

Ostatnią ubiegłoroczną uchwałą podjętą przez teresińskich 
radnych była uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2007 rok. 

/red/

Radni Gminy Teresin zdecydowali o nawiązaniu porozu-
mienia z Miastem Żyrardów w sprawie powierzenia prowadze-
nia spraw należących do zadań gminy. Współpraca dotyczyć 
ma spraw związanych z opracowaniem projektów miejscow-
ych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin 
jak też projektów zmian miejscowych planów zagospodarow-
ania przestrzennego Gminy Teresin studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania Gminy. Porozumienie obejmuje 
następujące zadania i czynności:

1. Przygotowanie i gromadzenie materiałów i analiz  
z zakresu zagospodarowania przestrzennego do opracowania 
projektów miejscowego planu i zmian planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Teresin.

2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego i projektów zmian tych planów zgod-
nie z wymogami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

3. Współpraca w przygotowaniu materiałów do oceny 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i udziału  

w przedstawieniu wyników tych ocen Radzie Gminy  
w Teresinie.

4. Przygotowanie opinii urbanistycznych.
5. Przygotowanie kopii uchwalonych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego do przekazania instytucjom 
zgodnie z przepisami.

6. Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Teresin oraz gromadzenie materiałów 
związanych z tymi planami dla potrzeb Miejskiego Zespołu  
Urbanistycznego w Żyrardowie.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. „Ta decyz-
ja zdecydowanie przyśpieszy prace mające na celu zmiany  
w planie zagospodarowania przestrzennego, powiększy 
również ich zakres” – wyjaśnia wójt Marek Olechowski, 
któremu radni powierzyli wykonanie uchwały. Zakres zadań 
wynikających z przyjętego porozumienia będzie ustalony coroc-
znie do dnia 30 stycznia każdego roku między Wójtem Gminy 
Terein, a Dyrektorem Miejskiego Zespołu Urbanistycznego  
w Żyrardowie.

/red/

Porozumienie w sprawach planistycznych
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PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ
Komentarz do wydatków budżetu 2008

Dokładnie 7 834 374 złote. Tyle 
środków pochłonie największa inwesty-
cja w gminie Teresin zapisana w budżecie 
na 2008 rok. Projekt ten pod nazwą 
,,Racjonalna gospodarka wodą w ape-
kcie społeczno-gospodarczego rozwoju 
gmin Mazowsza Zachodniego” powstał  
w Związku Międzygminnym ,,Mazowsze 
Zachodnie”, którego nasza gmina jest 
członkiem od 2002roku. Inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Funduszu Spójności. 

Całkowity koszt tego zadania w gminie 
Teresin wynosi 37 963 643, 90 złotych, a jego 
realizacja rozłożona jest na lata 2008-2011. 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-tłocznym w miejscowościach: 
Paprotnia, Granice, Teresin, Topołowa, Se-
roki Wieś, Elżbietów, Szymanów, Maszna, 
Pawłowice oraz rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Granicach i Szy-
manowie. W I etapie planujemy rozbudowę 
i modernizację oczyszczalni ścieków  
w Granicach, zwiększając jej przepustowość 
z 800 m3 /dobę do 2100 m3/ dobę. Wybu-
dowana w 1993 roku oczyszczalnia już daw-
no wyczerpała swoje możliwości . Wobec 
gwałtownego rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego i napływu nowych inwestorów 
do Teresina,  modernizacja Oczyszczalni 
w Granicach stała się zadaniem prioryte-
towym. Oczyszczalnia ta obsługiwać będzie  
zdecydowaną  część naszej gminy. W II 
etapie tej potężnej inwestycji przewidujemy 
skanalizowanie miejscowości: Paprotnia, 
Granice, Teresin, Topołowa, Seroki Wieś, 
Elżbietów, Szymanów, Maszna, Pawłowice. 
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej objętej 
projektem  ma wynosić 38 km 710 m,  
w tym długość odcinków łączących przyłącze  
z główną siecią kanalizacyjną 6 km 210m.  
W ramach tego projektu przewiduje się 
również wybudowanie 14 pompowni sie-
ciowych oraz rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Szymanowie, 
zwiększając jej przepustowość z 45,6 m3 /
dobę do 300 m3/ dobę. Oczyszczalnia w Szy-
manowie początkowo przyjmować będzie 
ścieki z Szymanowa i Elżbietowa, a w per-
spektywie – z pozostałych miejscowości 
w południowej i zachodniej części naszej 
gminy.            

Zaabsorbowanie takich potężnych 
środków finansowych w realizację 
powyższego projektu nie oznacza za-
niedbania przez samorząd gminy Teresin 
pozostałych zadań.  Kontynuujemy program 
modernizacji lokalnych dróg. W budżecie 
na ten cel radni wyasygnowali 2 724 880 
złotych. Utwardzone tłuczniem będą ulice: 
Wesoła i Klonowa w Paprotni, ul. Brzozo-

wa i Działkowa w Serokach i ulica Zielona  
w Szymanowie( w kierunku Strumian). 
Zmodernizowane zostaną drogi:  w Pawło-
wicach i Nowej Piasecznicy. Do czerwca 
2008 roku planowane jest zakończenie 
asfaltowania drogi w Elżbietowie. Nowy 
asfalt położony zostanie w Izbiskach.  
W Teresinie asfaltem pokryte zostaną ulice: 

Batorego, Piastowska, Wiejska, Strażacka 
(w kierunku Serok), Leśna i Zaciszna . Rada 
Gminy przeznaczyła m.in. 30 tysięcy na 
projekt chodnika w Dębówce i  50 tysięcy 
na modernizację  chodników w Osiedlu ,, 
Młynarz” w Teresinie .  Kwotę 100  tysięcy 
złotych wydamy na budowę linii elektro-
energetycznej napowietrznej oświetlenia 
w Strugach, Ludwikowie i Skotnikach.  
W 2007 roku przygotowaliśmy projekt ścieżki 
rowerowej wzdłuż ulicy O.M. Kolbego  
w Paprotni i ulicy Szymanowskiej (w ki-
erunku Szymanowa). Ta inwestycja, ze 
względu na natężony ruch pieszych, row-
erów i ciężkich pojazdów, jest niezwykle is-
totna. Ulica O.M. Kolbego łączy północno-
wschodnią część  naszej gminy z centrum 
Teresina i poprzez ulicę Szymanowską,  
z miejscowościami na południu gminy.

W budżecie na 2008 rok Rada Gminy 
przeznaczyła 300 tysięcy złotych na wspól-
ny ze Starostwem wniosek do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego Priorytet Regionalny System 
Transportowy na przebudowę powiatowej 
drogi Paprotnia- Szymanów. Znajdzie się 
również w nim ścieżka rowerowa przy ul-
icy O.M. Kolbego w Paprotni oraz ścieżka 
pieszo-rowerowa przy ulicy Szymanowskiej 
w Teresinie (w kierunku Szymanowa). Za 35 
tysięcy złotych chcemy przygotować pro-
jekt dalszej przebudowy drogi w Serokach 
(w kierunku Gągoliny). W porozumieniu  
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad kontynuujemy budowę chod-
nika o długości 2km 400m przy drodze kra-
jowej A-2 w Topołowie ( do granicy z gminą 
Sochaczew). W Paprotni (ul. Klonowa)  
i Serokach (ul. Działkowa) wykonane zostaną 
przepusty. Projekty sieci wodociągowej  
w Izbiskach i Nowej Piasecznicy kosztować 
będą 25 tysięcy; w planach jest również  
przyłączenie  Osiedla ,,Młynarz” do gmin-
nego wodociągu. W ramach poprawy 

bezpieczeństwa nasza gmina zostanie objęta 
programem całodobowego monitoringu  
z systemem  zamontowanym w okolicach 
stacji PKP. Modernizujemy budynki naszych 
jednostek OSP.  Wspieramy finansowo 
Posterunek Policji w Teresinie- w budżecie 
2008  Rada Gminy przeznaczyła na ten cel 
108 tysięcy 216 złotych. Ukończenie budowy 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Budkach Piaseckich będzie kosztować 
622 tysiące złotych( całkowita wartość tej 
inwestycji to 1 764 476,56 zł ). W ubiegłym 
roku rozpoczęliśmy termomodernizację 
budynku Gimnazjum w Teresinie za sumę  
1 miliona 315 tysięcy złotych. Generalnego 
remontu adaptacyjnego wymaga Ośrodek Zd-
rowia w Szymanowie; całkowity koszt tego 
zadania to 195 tysięcy złotych. W bieżącym 
roku rozpoczynamy budowę zaplecza spor-
towego na stadionie w Teresinie. Pierwszy 
etap tej inwestycji zamknie się kwotą 239 318 
złotych. W związku ze składanym wstępnym 
wnioskiem do Regionalnego Programu 
Operacyjnego  przygotowaliśmy 100 000 
złotych na rozpoczęcie budowy obwodnicy 
Teresina i 157 000 złotych na projekt mostu 
na rzece Pisi. Kontynuujemy koncepcję bu-
dowy kolejnych przystanków dla autobusów 
szkolnych- na ten cel w budżecie zapisane 
jest 10 tysięcy złotych. 

Ogółem na inwestycje w 2008 roku Rada 
Gminy przeznaczyła w budżecie 15 mil-
ionów 104 tysiące 653  złote . To oznacza, 
że ambitny projekt kanalizacji naszej gminy 
pochłonie ponad 50 % ogólnych wydatków 
inwestycyjnych. 

Na zbliżonym do ubiegłego roku pozi-
omie utrzymujemy finansowanie zadań 
opieki społecznej, samorządowej oświaty, 
gminnych bibliotek, Teresińskiego Ośrodka 
Kultury,  Gminnego Ośrodka Sportu i Rek-
reacji. Wspieramy utalentowaną sportowo 
młodzież ; na stypendia dla najlepszych rad-
ni przeznaczyli 20 tysięcy złotych. Znaczące 
środki finansowe, 115 tysięcy złotych, 
kierujemy na profilaktykę   uzależnień.  
W ubiegłym roku gmina Teresin pozyskała 
dodatkowe  bezzwrotne środki m.in.  
z Urzędu Marszałkowskiego, Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej 
kwocie 638 801,71 złotych. Nie da się ich 
skutecznie pozyskiwać bez aktywnej poli-
tyki promocyjnej. W tegorocznym budżecie 
przeznaczono na ten cel kwotę 150 tysięcy 
złotych. W 2008 roku również  liczymy na 
dodatkowe środki finan-sowe z programów 
pomocowych Unii Europejskiej.

z-ca wójta Gminy Teresin
Marek Jaworski
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Projekt SIRMA
Jedną z ostatnich uchwał jakią 

podjęli radni w ubiegłym roku była 
uchwała dotycząca przystąpienia 
Gminy Teresin do Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Gmin na rzecz 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. 

Głównym zadaniem tej orga-
nizacji jest dążenie do rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w 

gminach oraz pozyskiwanie na ten cel środków finansowych. 
Deklarację członkostwa w tym stowarzyszeniu zgłosiło 27 
samorządów z terenu województwa mazowiec-kiego.

Pełen zakres realizacji zdań określony jest jako Projekt SIR-
MA. Stanowi on sieć dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza. 
Projekt realizowany jest do marca 2008 r. przez Stowarzysze-
nie „Miasta w Internecie”, na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu z dnia 7 listopada 2006 r. podpisanej z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego. Współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa.

Wdrożenie projektu pozwoli w niedalekiej przyszłości na 
dostęp do szerokiego wachlarza usług świadczonych drogą 
elektroniczną na terenie gminy (np. szkolenia bez wychodzenia 
z domu, elektroniczne składanie wniosków i podań do Urzędu 
Gminy), sieć wymiany danych, programów edukacyjnych  
i danych finansowych pomiędzy szkołami a gminą jak również 
umożliwi szkolenia dla osób nie orientujących się dotychczas 
w technologii informatycznej, a przez to nie korzystających  
z nowoczesnych rozwiązań. Wójt Marek Olechowski podczas 
głosowania nad uchwałą powiedział, że istnieje możliwość 
pozyskania przez Stowarzyszenie, w ramach programu Kapitał 
Ludzki, środków na działania szkoleniowo-edukacyjne a także 
zakup sprzętu informatycznego. Wysokość rocznej składki 
członkowskiej  uzależniona będzie od liczby mieszkańców 
każdej gminy i wyniesie 10 gr od 1 mieszkańca. Dla gminy 
Teresin będzie to opłata w granicach 1.100 zł na rok. W ramach 
przynależności do Stowarzyszenia istnieje także szansa na 
zapewnienie mieszkańcom naszej gminy szerokopasmowego 
dostępu do internetu. Zatem przy niewielkich kosztach składki 
członkowskiej zysk dla gminy Teresin może być znaczący.

/red/

Poszerzona droga w Paprotni
Dzięki bardzo dobrej współpracy z sołtysem Janem Mitrowskim i Radą 

Sołecką Paprotni udało się wreszcie zrealizować od dawna oczekiwaną 
inwestycję. Sprawa dotyczy ulicy Spacerowej, a dokładnie zwężenia  
w okolicach wjazdu do Radia Niepokalanów. Zwężony odcinek drogi stwarzał 
zagrożenie dla nasilającego się ruchu pojazdów i pieszych. Przesunięto 
ogrodzenie prywatnej posesji , poszerzając w ten sposób odcinek pasa drog
owego.                                               

Zbigniew Biederka
radny z Paprotni

I N F O R M A C J A

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie dziękuje mieszkańcom Gminy za udział w akcji odśnieżania 
chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o zachowaniu porządku  
i czystości w gminie (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr III/23/02 Rady Gminy  
w Teresinie z dnia 28.06.2002 r. obowiązek odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości (za taki 
chodnik uważa się wydzieloną część drogi publicznej służących dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości) spoczywa na właścicielu posesji.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie zmieniła swoją siedzibę. Obecne miejsce znajduje się na terenie stadionu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy XX-lecia 32 w budynku po  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Zapraszamy.
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Dowód osobisty traci ważność z dniem 31.03.2008!
Tak jak na terenie całego 

kraju tak i w Urzędzie 
Gminy w Teresinie w  
okresie międzyświątecznym, 
tuż przed końcem roku 
przeżywaliśmy prawdzi-
wy najazd osób chcących 
zdążyć z wymianą dowodu 
osobistego. Wszyscy inte-
resanci, dzięki wydłużonym 

godzinom pracy urzędników 
zdążyli złożyć odpowiednie dokumenty. Niestety, jak się oka-
zuje w naszej gminie jeszcze trzysta osób nie złożyło wniosku 
o dowód!

Przypominamy, że termin wymiany książeczkowych do-
wodów osobistych upłynął  z dniem 31 grudnia 2007r., tj. do 
tego dnia winny być złożone dokumenty o wymianę dowodów 
osobistych. Niemniej jednak, dowodami osobistymi starego 
wzoru można posługiwać się jeszcze do dnia 31 marca 2008r. 
do stwierdzenia tożsamości i obywatelstwa polskiego jego 
posiadacza. Od dnia 1 stycznia 2008r książeczkowe dowody 
osobiste nie uprawniają do przekraczania granic w obrębie 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, które 

uznały ten dokument za wystarczający do przekraczania granic.  
Informujemy, iż nowy dowód trzeba odebrać do 31.03.2008r. 
W związku z powyższym te osoby, które jeszcze nie złożyły 
wniosku prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gmi-
ny i złożenie wniosku.

Co prawda, przepisy prawa przewidują sankcje karne 
za uchylanie się od wymiany dowodu osobistego, niemniej 
MSWiA, nie będzie prowadziło polityki karania osób, które do 
dnia 31 grudnia 2007r. nie złożą stosownych wniosków. Nie 
można jednak wykluczyć, że przepisy karne za uchylanie się 
od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, będą po  
1 kwietnia 2008r. stosowane w odniesieniu do osób uporczywie 
uchylających się od tego obowiązku. 

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają 
prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek 
o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym 
terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne,  
w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa 
w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych. 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy  
w Teresinie po odbiór gotowych dowodów.

Inspektor Ewa Smagieł

N@UTOBUS  W  TERESINIE !
Pod takim szyldem 6 i 7 lutego zawita do naszej gminy Bezprzewodowy Au-

tobus Internetowy. Będzie można nieodpłatnie nauczyć się podstaw obsługi kom-
putera, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, przeszukiwania internetu, dru-
kowania, skanowania dokumentów itp. N@utobus  to specjalnie przygotowany przez 
MSWiA oraz prywatnych partnerów autobus składający się z salki komputerowej  
i salki wykładowej, które są wyposażone w najnowocześniejsze technologie: kom-
putery, rzutniki, ekrany, dostęp do Internetu, sprzęt do fotografii cyfrowej, programy 
komputerowe itp. Miejscem postoju będzie Stadion Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Teresinie ul. Aleja XX-lecia 32. Od godz. 10.00 do 14.00 odbędą się 
szkolenia zamknięte; od godziny 14.00 wstęp wolny dla mieszkańców. N@uto-
bus to propozycja przede wszystkim dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu  
z klawiaturą komputera i z internetem. Serdecznie zapraszamy!

/red/

Częstotliwość odbioru odpadów
Jedną z uchwał podjętych przez teresińskich radnych podczas XV Sesji Rady Gminy była uchwała dotycząca Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin.

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Teresin dotyczy kwestii częstotliwości odbioru odpadów 
z posesji. Propozycja zawarta w uchwale przewiduje uzależnienie częstotliwości odbioru odpadów od liczby osób zameldow-
anych w budynku. Według tej uchwały częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów  
wynosi:

1. siedem dni dla budynków wielorodzinnych,
2. czternaście dni dla budynków jednorodzinnych, w których zameldowane są więcej 

niż dwie osoby,
3. trzydzieści dni dla budynków jednorodzinnych, w których zameldowane jest do 

dwóch osób,
4. siedem dni dla placówek handlowych poza budynkami,
5. siedem dni dla przedsiębiorców.

/red/
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Ambulans ku zdrowiu
W numerze świątecznym „Prosto z Gminy” radna Gmi-

ny Teresin i lekarz z zawodu Antonina Gigier przypomniała 
wszystkim paniom bardzo istotną sprawę jaką stanowi Popula-
cyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program 
bardzo ważny i skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat. Jego 
realizacja polega na bezpłatnym wykonywaniu mammografii. 
Tymczasem, jak się okazało, mieszkanki naszej gminy w celu 
przeprowadzenia badania wcale nie musiały pojechać do stolicy. 
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia bowiem, przed jednym 
z Zakładów Opieki Zdrowotnej w Teresinie stanął ambulans, 
w którym można było zrobić mammografię. Bezpłatne bada-
nia w kierunku wykrycia raka piersi zostały wykonane chętnym 
kobietom w wieku 50-69 lat. Badania jako element programu 
profilaktyki zdrowotnej były finansowane z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia.

/red/

Gotowy do służby
O zakupie nowego ciągnika przez naszą gminę już 

informowaliśmy. Dziś niejednokrotnie spotkać go możemy w 
czasie pracy na drogach gminy. O pierwsze refleksje związane z 
funkcjonowaniem nowej maszyny pytamy Pawła Przedpełskiego 
z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie.

Jak spisuje się nowy gminny nabytek? 
Ciągnik jest produkcji włoskiej. Jego moc to 110 KM. I jest 

naprawdę „Mocny”. Posiada napęd na wszystkie koła. Koła są 
duże i szerokie co powoduje, że ciągnik wywiera bardzo mały 
nacisk  zapewniając jednocześnie maksymalną przyczepność 
do podłoża. Sprawuje się doskonale, pozwala wjechać  
w miejsca dla innych pojazdów niedostępne. Komfort pracy 
jest naprawdę wysoki. Posiada przestronną przeszkloną kabinę, 
która umożliwia obserwowanie w promieniu 360 stopni, a jest 
to bardzo ważne przy pracy na drodze.  Do ciągnika jako osprzęt 
zakupiono też pług do śniegu, siewnik do nawozów wykorzy-
stywany jako posypywarka do piachu i soli oraz kosiarkę na 
ramieniu do wykaszania poboczy dróg.

Z tego co wiem, odśnieżanie nie odbywa się jednak 
zupełnie bezproblemowo? 

Prace ciągnikiem staram się rozpoczynać w godzinach jak 
najmniejszego nasilenia ruchu, najczęściej są to bardzo wcze-
sne godziny ranne ewentualnie późne popołudniowe lub nawet 
nocne. Jest to też zależne od pogody.  Podczas odśnieżania spo-
tykam się ze stwierdzeniami mieszkańców „ Ja odśnieżyłem 
chodnik, a Pan na niego nasypał z powrotem śniegu”. Staram 
się jak mogę nie niszczyć czyjejś pracy, lecz czasem zda-
rza się że śnieg lub błoto pośniegowe wydostające się z pod 
pługa upadnie na odśnieżony chodnik. W tym miejscu wy-
pada nadmienić, iż odśnieżony chodnik jest ważny, lecz to po 
drogach poruszają się samochody mieszkańców i pojazdy służb 
ratunkowych (pogotowie, straż) i to możliwość przejazdu tych 
właśnie służb jest przy akcji odśnieżania priorytetem. Spotykam 
się też ze stwierdzeniami, że jeżdżąc po chodniku przyczyniam 
się do jego zarywania. Szanowni czytelnicy, jak już wcześniej 
nadmieniłem, ciągnik posiada szerokie koła, co skutkuje bardzo 
małym naciskiem na podłoże. Sceptycy powiedzą że to niepra-
wda. Dam więc przykład: po wjechaniu na nieutwardzoną ziemię 

co zapadnie się pierwsze, samochód osobowy czy ciągnik ?
Czy mieszkańcy gminy mogą w jakiś sposób przyczynić 

się do efektywnej pracy ciągnika na naszych drogach?
Korzystając z możliwości chciałbym prosić mieszkańców 

aby widząc pracujący ciągnik starali się w miarę możliwości 
umożliwić  mu przejazd. Rozumiem, iż wszystkim zależy na 
czasie, ale Szanowni Państwo jeżeli ciągnik przejedzie przed 
waszym autem, odśnieży i posypie piachem z solą będzie wam 
się lepiej jechało. Proszę też zwracać uwagę na parkowanie 
samochodów na ulicy w sposób jak najmniej utrudniający prze-
jazd.

Czy korzyści z posiadania przez GZGK tak nowoczesnej 
maszyny odczują w miarę możliwości wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy?

Oczywiście, że w miarę możliwości staram się udawać  

w inne rejony naszej gminy i tam też usunąć śnieg i posypać dro-
gi. Niewątpliwie jednak jest to zależne od czasu i intensywności 
opadów śniegu. Przy większych opadach do akcji zostaną skie-
rowane jeszcze inne pojazdy.  Jeszcze przed opadami śniegu 
ciągnik pracował przy wykaszaniu poboczy wzdłuż drogi  
z Szymanowa na Maurycew i przy drodze w Dębówce. Myślę, 
że decyzja o zakupie tego sprzętu podjęta przez p.o. dyrektora 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, Pana 
Marka Misiaka przyczyni się do znacznych oszczędności jakie 
powstaną dzięki użyciu własnego sprzętu. Przez dwie zimy 
odśnieżałem ulice gminy samochodem strażackim marki Jelcz 
wyprodukowanym w latach 80 ubiegłego stulecia, a teraz mam 
przyjemność pracować na najnowocześniejszym sprzęcie. 

Rozmawiał Marcin Odolczyk
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Sprostowanie

Uprzejmie proszę o 
zamieszczenie w całości 
w najbliższym numerze 
„Prosto z Gminy” sprostow-
ania dotyczącego artykułu 
„Przystanek Dębówka”, 
który ukazał się w grudnio-
wym wydaniu tej gazety 
(2007r).

Z artykułu „Przys-
tanek Dębówka” można wywnioskować, że przystanek  we wsi 
Topołowa został postawiony kilka miesięcy temu jako efekt 
współpracy Urzędu Gminy z Zespołem Szkół w Teresinie.

Informuję, iż przystanek we wsi Topołowa został posta-
wiony ponad trzy lata temu z inicjatywy Rady Sołeckiej. Wieś 
Topołowa wygenerowała własne środki na materiały a ucznio-
wie Zespołu Szkół w Teresinie zbudowali ten piękny przys-

tanek, za co mieszkańcy wsi gorąco podziękowali dyrekcji  
i wykonawcą.

Cieszy mnie fakt, że Urząd Gminy za przykładem wsi 
Topołowa nawiązał współpracę z Zespołem Szkół bo dzięki 
temu dzieci w innych wsiach będą miały gdzie się schronić 
w oczekiwaniu na autobus szkolny. Zwracam jednak uwagę 
na niestosowność przypisywania Urzędowi Gminy zadania, 
którego nie był ani pomysłodawcą ani sponsorem.

Sołtys wsi Topołowa
Halina Ziółkowska

Od redakcji: Cóż, bardzo serdecznie dziękujemy czytelnic-
zce zarówno za cenną uwagę jak również za dokładną literaturę 
samorządowego miesięcznika. Zaś Radzie Sołeckiej ze wsi 
Topołowa gratulujemy kreatywności w działaniu na rzecz 
środowiska lokalnego.

Wieści z GOPS-u
Paczki świąteczne dla dzieci 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Teresinie ufundował 270 paczek ze 
słodyczami dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach 
właśnie przez GOPS. Paczki zostały rozdane w poszczególnych 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzięki tej akcji liczna 
grupa milusińskich mogła cieszyć się z prezentów, których 
być może niejednokrotnie zabrakło pod ich choinką. Uśmiech 
i radość na ich twarzach stanowiły największe podziękowanie 
dla ofiarodawców.

/red/
Wigilijne spotkanie dla osób starszych i samot-

nych

W dniu 18 grudnia 2007 roku na terenie Teresińskiego 
Ośrodka Kultury w Teresinie odbyła się wigilia dla osób star-
szych i samotnych. Organizatorem uroczystości, która na stałe 
wpisała się w kalendarz gminny, już od kilku lat jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie. 

Podobnie jak w latach poprzednich udało się wytworzyć 
odpowiednią atmosferę nawiązującą do Świąt Bożego Narodze-
nia. Na uroczystość przybyło 70 osób. Ponadto swoją obecnością 
zaszczycili:  Proboszcz Parafii Niepokalanów Zbigniew Korol, 
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Lech Kazimierczak oraz Przewodnicząca Komisji 
Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Antonina Gigier. Jak tra-
dycja nakazuje wszyscy zebrani goście, łamali się opłatkiem  
składając sobie świąteczne życzenia. Potem wszyscy goście 
zasiedli do wigilijnego stołu i spożywali potrawy wigilijne, 
których sponsorem był Wojciech Trzciński,  właściciel „Kuźni 
Napoleońskiej” w Paprotni.

Oprawą muzyczną zajęły się Panie Klara Zawadzka i 
Jadwiga Wziątek, które śpiewały kolędy razem z uczest-
nikami. Na koniec spotkania wszystkie osoby zaproszone 
otrzymały paczki świąteczne. Spotkanie wigilijne przebiegło 
w bardzo miłej i świątecznej atmosferze. Wszyscy na 
koniec spotkania życzyli sobie, aby ponownie spotkać się 
w tym samym gronie na następnym spotkaniu wigilijnym.                                                                                                                                      
                                                           

/red/ 

Podziękowanie

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresie 
Jolanta Parobczyk pragną złożyć gorące podziękowania 
na ręce Pana Wojciecha Trzcińskiego – właściciela restau-
racji „Kuźnia Napoleońska” za coroczne sponsorowanie 
posiłku wigilijnego.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie infor-
muje, że od stycznia 2008 roku, został uruchomiony punkt  
„DORADZTWA PRAzWNEGO” w którym podop-
ieczni Ośrodka będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
porad prawnych w każdą środę w godzinach  
15°° - 17°°. Szczegółowe informacje będą udzielane 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Teresinie przy ul. Zielonej 18 lub pod numerem  

telefonu (046) 861-30-45.

Dyżur Pełnomocnika Wójta do Spraw Oświaty
Pełniący funkcję Pełnomocnika Wójta do Spraw Oświaty w Gminie Teresin Bogusław Bęzel dyżuruje w każdą środę (za 

wyjątkiem wyjazdów służbowych) w godzinach 8.00-10.00 w Szkole Podstawowej w Teresinie  - pokój nr 5. Pełnomocnik 
dostępny jest pod numerem telefonu (046) 861-07-58.
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Wieści z przedszkola w Teresinie

Koniec roku i początek  nowego, to czas dokonywania 
podsumowań i czas snucia planów na przyszłość. Z radością 
chce-my podzielić się sukcesami roku 2007. Do nich 
niewątpliwie można zaliczyć zdobyte przez naszych wychow-
anków nagrody w ogólnopolskich konkursach: Klaudia Bogu-
cka zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym 
“Śmieszne wierszyki łamiące języki” organizowanym przez 
Polski Związek Logopedów.  Gabrysia Banaszek i Milena 
Tkaczyk  otrzymały wyróżnienia w drugiej edycji ogólnopol-
skiego konkursu “Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspiera-
nia Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży – Wzrastanie.  
Z kolei Szymon Bońda zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym “Pocztówka do Świętego Mikołaja”, 
którego organizatorem był Klub Kultury Zastów.

Za duży sukces możemy uznać również wakacyjny remont 
w przedszkolu, podczas którego wymienionych zostało 6 par 
drzwi dwuskrzydłowych i 2 pary jednoskrzydłowych  za łączną 
sumę 25 000 zł. Dzięki temu poprawiła się estetyka wnętrz  
i bezpieczeństwo dzieci. Taki wydatek nie byłby możliwy bez 
wsparcia finansowego z zewnątrz. BAKOMA S.A. to firma, na 
którą zawsze możemy liczyć.

Pod koniec roku placówka nasza wzbogaciła się w pomoce 

dydaktyczne. W ramach projektu MEN współfinansowanego 
przez Unię Europejską “Zakup nowoczesnego sprzętu 
ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” otrzymaliśmy sprzęt do terapii logopedycznej 
oraz sprzęt wspomagający terapię zaburzeń psychosomatyc-
znych za kwotę 21 800 zł, środki dydaktyczne za 50 800 zł,  
materiały dydaktyczne do pracy metodą M. Montessori za  
37 800 zł. Również w ramach projektu Europejskiego Funduszu 
Społecznego “Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli 
wychowania przedszkolnego” otrzymaliśmy komplet pomocy 
dydaktycznych do pracy z dziećmi według programu “Klucz do 
uczenia się” o wartości ok. 4 000 zł. Takim wyposażeniem może 
pochwalić się niewiele  placówek przedszkolnych. Wszystkie 
pomoce i sprzęt pozwolą nam uatrakcyjnić zajęcia prowadzone 
z naszymi wychowankami.

Z ogromną radością oczekujemy na chwilę, kiedy  do naszej 
społeczności przedszkolnej przyjmiemy kolejne 25 dzieci. 
Mamy nadzieję, że nastąpi to w lutym 2008 r. Władze Gminy 
Teresin przekazują w użytkowanie naszej placówce kolejne 
pomieszczenia (zajmowane do tej pory przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną), gdzie utworzona zostanie IV grupa. Pomiesz-
czenia te wymagają remontu – wymiana drzwi, kaloryferów, 
oświetlenia, adaptacja łazienki, malowanie ścian. Wójtowie 
p. Marek Olechowski i p. Marek Jaworski zaoferowali pomoc 
w stworzeniu nowego oddziału. Wiemy z doświadczenia, że  
możemy liczyć na wsparcie ze strony Władz Gminy.  

Korzystając z okazji chciałabym podziękować za wspie-
ranie naszej działalności wszystkim przyjaciołom przedsz-
kola - Władzom Gminy Teresin, Firmom: BAKOMA S.A., 
Mars Polska Sp. z o.o., Greiner  Packaging Sp. z o.o., Polskie 
Młyny S.A., Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
w Teresinie. Szczególne podziękowania składam na ręce  
p. Barbary Komorowskiej Pełnomocnik Społecznego Towarzyst-
wa Oświatowego. Życzę również wszystkim wielu sukcesów  
w tym nowym roku.

Dyrektor Przedszkola
Joanna Cempel-Stępień

ŻYCZENIA
Z okazji 85 urodzin Panu Henrykowi Kucharskiemu Honorowemu Obywatelowi Gminy Teresin 
składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, życzymy mocnego zdrowia  
i nieustającego zapału w realizacji zawsze ambitnych inicjatyw na rzecz naszej małej Ojczyzny.

Władze samorządowe gminy Teresin

Zostań prezenterem radiowym
Radio Niepokalanów  poszukuje prezenterów radiowych (głównie na weekendy, ale nie tylko) z okolic Niepokalanowa, powiatu 
sochaczewskiego lub Warszawy Zachód. Niezbędna komunikatywność, dobra dykcja, pomysłowość oraz wyższe wykształcenie .

Chętni proszeni są o przesyłanie swojego CV do końca stycznia drogą internetową na adres mailowy:  
kontakt@radioniepokalanow.pl lub na adres pocztowy: Radio Niepokalanów, ul. o. Maksymiliana Kolbego 5, 96 – 515 Teresin.

Można się także umawiać telefonicznie dzwoniąc pod nr 022/47 30 561.
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Choinka integracyjna ‘2007
Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia członkowie 

Stowarzyszenia spotkali się z mieszkańcami Gminy Teresin 
na placu przy Domu Handlowym „HABER” w Teresinie, 
aby ubrać razem świerkowe drzewko podarowane przez Pana  
Rudnickiego. Przyjemnie było patrzeć jak z minuty na minutę 
na choince pojawiały się nowe ozdoby – często własnoręcznie 
przygotowane przez mieszkańców - a ta z każdą chwilą stawała 
się coraz piękniejsza. Spotkanie odbyło się w atmosferze 
nadchodzących Świąt.

Chłodną pogodę ogrzewał nam zespół w składzie: Klara 
Zawadzka (śpiew, gitara), Marek Jaworski (bębenek, śpiew),  
Marek Jarzębowski (śpiew, gitara),  Ania Radkowska (śpiew), 
Agata Fijewska (śpiew), Douglas Palmer Johnson (śpiew) oraz 
gościnnie wiceprzewodnicząca IMPULSU Antonina Gigier 
(śpiew). Nagłośnienie muzyczne zapewnił Douglas Jonhson.

Dariusz Sitarski z błońskiego Ośrodeka Kultury “Poniatów-
ka” opowiedział nam o Ziemi Świętej oraz pochodzeniu tradycji 

ubierania drzewka w Święta. Piękną gwiazdę podarowała nam 
Jola Owczarek, którą  na drzewku zawiesił Pan Piotr Radkowski 
a słodkimi piernikami i ciasteczkami podzieliła się z nami Pau-
lina Żukowska. Członkowie Stowarzyszenia częstowali ucze-
stników  słodyczami od firmy MARS oraz ciepłą herbatą.

Pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego by ta wspaniała impreza mogła 
się odbyć. Bez was nie poradzilibyśmy sobie! 

Dziękujemy również tym mieszkańcom, którzy zdecydowali 
się na wspólną zabawę z IMPULSEM. Mamy nadzieję, że orga-
nizowana przez nas impreza wpisała się już na stałe w kalendarz 
życia Gminy. Ogromną radość przynosi nam to, że inicjatywy 
podejmowane przez Stowarzyszenie spotykają się z pozyty-
wnym odbiorem przez mieszkańców naszej Gminy. Pamiętajcie 
- wspólnie możemy wszystko.

Stowarzyszenie IMPULS

„RODZINNE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE - SZOPKA ŁOWICKA”
Boże Narodzenie to czas piękny i niezwykły, dlatego 

po raz trzeci został ogłoszony  gminny konkurs na szopkę 
bożonarodzeniową, którą miały wykonać dzieci z rodzicami, 
następnie dostarczyć ją do Szkoły Podstawowej do dnia 10 grud-
nia 2007r. Technika wykonywanych prac była dowolna. Liczyła 
się szczególnie pomysłowość, staranność oraz nakład włożonej 
pracy.

Na konkurs dostarczono 48 szopek:
- 45 szopek wystawiła Szkoła Podstawowa w Teresinie,  

1 szopka – Szkoła Podstawowa w Szymonowie oraz 2 szopki – 
Szkoła Podstawowa w Paprotni.

W związku z dostarczeniem małej ilości prac z Szyman-
owa i Paprotni, organizatorzy podjęli decyzję o wyeksponow-
aniu  wszystkich wykonanych szopek, a nie tylko wyróżnionych  
w poszczególnych szkołach.

W dniu 11 grudnia 2007r. w Szkole Podstawowej w Tere-
sinie zorganizowano wystawę szopek, spośród których 14 grud-
nia 2007r. jury dokonało wyboru prac finałowych. W skład jury 
weszli przedstawiciele Urzędu Gminy Teresin, Teresińskiego 
Ośrodka Kultury i Klasztoru Ojców Franciszkanów.

Werdykt komisji konkursowej przedstawiał się następująco:
I miejsce – szopka nr 30 rodziny Linków
II miejsce – szopka nr 39 rodziny Ciarków
III miejsce – szopka nr 42 rodziny Mechockich
       – szopka nr 34 rodziny Pietrzaków
Wyróżnienia otrzymały następujące prace:
- szopka nr 5 rodziny Ćwiklińskich, szopka nr 8 rodziny 

Osiaków, szopka nr 9 rodziny Pietruszewskich (SP Paprotnia), 
szopka nr 16 rodziny Misiaków, szopka nr 20 rodziny Zy-

chów, szopka nr 25 
rodziny Połciów, 
szopka nr 29 rodz-
iny Dzikowskich, 
szopka nr 13 rodziny 
Kołodziejczyków, 
szopka nr 48 rodz-
iny Głażewskich (SP 
Szymanów), szopka 
nr 27 rodziny Kra-
jewskich, szopka nr 
7 rodziny Kacprzaków (SP Paprotnia).

Każdy spośród 48 uczestników konkursu otrzymał dyplom  
i słodki upominek. 

Gala wręczania nagród odbyła się w dniu 19 grudnia 2007 
roku w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Teres-
inie oraz gwardiana Ojca Stanisława Piętkę wręczyli p. Marek 
Jaworski – wicewójt oraz p. Grzegorz Więcek –dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. św. M. Kolbego.    

Uroczystość uświetniło przedstawienie „ O szewcu  
Mateuszu” przygotowane przez uczniów klas IVc i IVa pod kie-
runkiem p. A. Makowieckiej i E. Wróblewskiej. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach!

Organizatorzy: 
E.Gliwa, A. Makowiecka, B. Załuska,

T. Romanowska, B. Pałuba

Gmina Teresin w Radio Niepokalanów 102,7FM.

8 lutego 2008, godz.12.20
tematy: „Złoty Dukat” dla TOK-u,

Festiwal Kolęd i Pastorałek – podsumowanie
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Nowość! Mikrodermabrazja diamentowa
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Nowa pracownia komputerowa w Gimnazjum
Dziesięć komputerów dla ucz-

niów, serwer i przenośny zestaw 
multimedialny o taki sprzęt w czerw-
cu 2007 roku wzbogaciło się Gimna-
zjum w Teresinie. Możliwe to było 

dzięki zakwalifikowaniu naszej szkoły do projektu „Pracownie 
komputerowe dla szkół - 2006”. Warunkiem przystąpienia do 
projektu było przygotowanie pomieszczenia z odpowiednią 
instalacją elektryczną, z możliwością korzystania z Internetu w 
tym pomieszczeniu oraz przeszkolenie nauczycieli. Projekt był 
współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz 
Społeczny) i wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Komputery w przypadku naszego Gimnazjum są połączone  
w sieć pracującą pod nadzorem serwera wykorzystującego opro-
gramowanie MS SBS 2003 w wersji opracowanej i wydanej dla 
MENiS. W skład pracowni wchodzi 10 komputerów klasy PC  
z procesorem Intel Celeron 3,46GHz, serwer z procesorem Intel 
Pentium 3,00 GHz, sieciowa drukarka laserowa i skaner. Dy-
sponujemy również projektorem multimedialnym, zestawem 
głośników oraz laptopem HP Compaq 6710b. Bezpieczeństwo 

w sieci zapewniają, 
jeśli chodzi o treści 
niepożądane – pro-
gram „Opiekun pra-
cowni”; w zakresie 
ochrony przeciw 
wirusom –  pro-
gram antywiru-
sowy „Arcavir”. 
Razem z pracownią 
otrzymaliśmy też 
licencje na oprogramowanie systemowe Windows XP i pakiet 
biurowy Office 2007. 

Tak wyposażona pracownia służy uczniom gimnazjum do 
zgłębiania tajników informatyki i zdobywania wiedzy z innych 
przedmiotów, zwłaszcza dzięki dostępowi do Internetu. Dzięki 
tej pracowni lekcje i zajęcia koła informatycznego mogą być 
ciekawsze.

Opiekun pracowni – Jacek Odolczyk

Jem Kolorowo!
„ Prawidłowe żywienie jest konieczne nie tylko dlatego, aby zapobiec chorobom, ale i dlatego, ażeby 
umożliwić wyzwolenie wszystkich potencjalnych sił biologicznych organizmu, co jest warunkiem 
prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego oraz wytworzenia należytej odporności na niekorzystne 
działanie czynników środowiskowych” prof. Aleksander Szczygieł

Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego przystąpiła do 
realizacji programu edukacyjnego „ JEM KOLOROWO”, 
promującego zdrowy styl życia. Jego zadaniem jest propagowanie 
wśród młodego pokolenia, jak i wśród dorosłych prawidłowych 
nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
codziennego spożywania warzyw i owoców, które oferują orga-
nizmowi bogactwo niezbędnych i niezastąpionych składników 
odżywczych.

Program ten jest próbą odpowiedzi na apele i opinie eks-
pertów, zwłaszcza lekarzy oraz dietetyków, którzy zaniepokoje-
ni są utrwalaniem się nieprawidłowych nawyków żywieniowych 
wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Wiąże się to z groźbą 
wielu chorób: otyłości, cukrzycy, chorób serca, nowotworów.

Założenia programu „ JEM KOLOROWO” będą realizo-
wane na godzinach wychowawczych w klasach piątych. 

Wychowawcy klas V

Największa impreza tenisowa w Teresinie
Rekordowa liczba 130 graczy wystąpiła w I Grand Prix Teresina w tenisie stołowym, 

którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz ULKS Tęcza 
Budki Piaseckie. Mimo ogromnej ilości uczestników wielki turniej był klasycznym 
przykładem sprawności działania. Sędzią głównym zawodów był ten, który to wszyst-
ko wymyślił, miłośnik i nauczyciel gry celuloidową piłeczką Radosław Jurzyk. Pełna 
klasyfikacja turnieju dostępna jest na stronie www.sochaczewianin.pl.

/red/

Uczniowskie jasełka w Niepokalanowie
Przed kilkunastu laty ojciec profesor Roman Soczewka zapraszał pielgrzymów i sympatyków 

Niepokalanowa na wspaniałe przedstawienia. Kontynuatorem koła teatralnego z tradycjami jest nau-
czyciel języka polskiego Zbigniew Biederka. Pod jego kierunkiem uczniowie Gimnazjum i Liceum  
w Niepokalanowie wystawili jasełka w Sali św. Bonawentury. Chociaż w szkole uczą się sami 
chłopcy, to i tak mogliśmy zobaczyć Maryję i aniołów. W tym roku przedstawienie było ,, najprostsze 
z najprostszych” , oparte wyłącznie na tekstach Pisma Świętego. Mogliśmy podziwiać scenę Zwia-
stowania, pasterzy u żłóbka, mędrców ze Wschodu oraz ucieczkę do Egiptu. Warto zwrócić uwagę, że 
w jasełkach brali udział gimnazjaliści z całej Polski: z Warszawy, Starachowic, a nawet ze Szczecina. 
Z naszej gminy wystąpili m.in. Dariusz Szmechtig, Mateusz Smotarski, Maciej Szczepański, Bartosz 
Krzyżanowski, Rafał Wiśniewski i Sławomir Budnik.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecny był m.in. wicewójt Marek Jaworski
/red/
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OKULISTA
Sochaczew Al. 600-lecia 45

rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)

tel.:046 863 38 74

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny

między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.

dr Barbara Popiołek

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

PUNKT MASAŻU
OdNowa

ZAPRASZA do hali GOSiR-u                            
w Teresinie na zabiegi:

MASAŻ - KLASYCZNY

MASAŻ - RELAKSACYJNY

MASAŻ - ODCHUDZAJĄCY

MASAŻ - LECZNICZY

MASAŻ - SPORTOWY

Zapisy telefoniczne 
w godz. 8.00 – 14.00

tel. 0-661-922-880
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Zaproszenie na łuki
W weekend 2-3 lutego w hali widowiskowo-sportowej Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji dojdzie do bardzo interesującej rywalizacji. W tych dniach 
bowiem, rozegrane zostaną prestiżowe łucznicze Międzynarodowe Otwarte 
Mistrzostwa Mazowsza o Puchar Wójta Gminy Teresin. A to wszystko  
z okazji obchodów 40-lecia istnienia Sekcji Łuczniczej w Teresinie. Program 
zawodów przedstawia się następująco:

/red/

Sobota, 2 lutego 2008r:
godz. 9.50 – Uroczyste otwarcie zawodów
godz. 10.10 – Otwarte tory
godz. 10.40 – Strzelanie konkursowe 2x18 m
godz. 13.00-15.00 przerwa
godz. 15.00 – Strzelania drużynowe
Niedziela, 3 lutego 2008r:
godz. 9.30 – Otwarte tory
godz. 10.10 – Strzelanie IOR FITA
godz. 13.00 – Zakończenie zawodów

Piłkarki z Zespołu Szkół
Duży sukces w piłce nożnej kobiet odniosły reprezen-

tantki Zespołu Szkół w Teresinie. Startując w prestiżowym 
VI Noworocznym Szkolnym Turnieju Halowym w Sochacze-
wie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, wywalczyły 
pierwsze miejsce. W stawce dziewięciu najlepszych szkolnych 
ekip z terenu powiatu były nie do pokonania, znakomicie 
realizując założenia taktyczne. W finale pokonały murowanego 
faworyta do zwycięstwa – gospodarza zawodów Zespół Szkół 
im. J.Iwaszkiewicza z Sochaczewa, co stanowiło dla rywalek 
niemały szok. Oto rezultaty zanotowane przez dziewczęta  
z Teresina: 

ZS Teresin – ZS CKP Sochaczew 3:0,  ZS Teresin – Gim. 
Lasocin 2:0, ZS Teresin – ZSR CKU Sochaczew 2:0, ZS Teresin 
– ZS im. Iwaszkiewicza 2:1.

Skład triumfatorek: Chojnacka Małgorzata (najlepsza bram-
karka turnieju), Kowalska Edyta, Kozłowska Monika, Rydel 

Klaudia (zdoby-
wczyni tytułu na-
jlepszego strzelca 
turnieju – 6 bramek), 
Matejko Justyna, 
Grzegorek Barbara, 
Szost Sylwia, Szost 
Justyna, Jędrzejczyk 
Anna, opiekun 
O.M.

W zawodach z 
powodzeniem zagrały także futbolistki z Gimnazjum w Teres-
inie oraz z LO Szymanów, które odpowiednio zajęły piąte  
i szóste miejsce.

/red/

O mistrzostwo gminy
W miesiącu grudniu w ostatnim turnieju tenisa ziemnego 

w hali, ośmiu zawodników sklasyfikowanych z największą 
ilością punktów walczyło o tytuł Mistrza Gminy. W półfinale 
Stanisław Grynik pokonał Krzysztofa Walencika 2:0, zaś Dar-
iusz Zieliński – Bogdana Sosińskiego 2:0.W finale  po pełnej 
dramaturgii walce zwycięstwo odniósł Dariusz Zieliński, przy 
czym jego przeciwnik w wyniku kontuzji wycofał się z walki w 
trakcie pojedynku.  Szkoda, bowiem zapowiadał się naprawdę 
dobry mecz. Gratulacje dla nowego mistrza gminy Teresin 2007 
oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia Stanisławowi 
Grynikowi. 

Niemal rzutem na taśmę również w starym roku rozegra-
ny został halowy turniej tenisa ziemnego o mistrzostwo Gmi-
ny w grze podwójnej. Turniej wygrała para Konecki Hubert/
Olechowski Marek, pokonując w finale parę Bielecki Henryk/

Sosiński Bogdan. Miejsce trzecie 
zajęła para Staniak Daniel/Staniak 
Mariusz .

Z kolei Turniej wigilijny 
dla młodzieży  wygrał Mateusz 
Parśniak pokonując w finale Wik-
tora Kalkosińskiego 9:2

Zarząd Teresińskiego Towa-
rzystwa Tenisowego dziękuje 
sponsorom , którzy wspierali finan-
sowo działalność sportową w min-
ionym roku: Dyrektorowi firmy 
Greiner Packaging, Dyrektorowi  GOSiR-u, Dyrektorowi firmy 
Chłodnia Mazowsze, oraz Wójtowi Gminy Teresin. 

H.Bielecki

Młodzieżowa Akcja Reporterska „LUDZIE WOKÓŁ MNIE”
Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” rozpoczęło realizację pro-

jektu ‘Młodzieżowa Akcja Reporterska’ w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2007”. Projekt ten jest 
współfinansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem projektu jest zaktywizowanie młodzieży do działań społecznych. Uczniowie chcący wziąć udział w akcji muszą napisać 
reportaż o człowieku. Dla autorów najciekawszych prac czekają nagrody, możliwość odbycia serii warsztatów dziennikarskich oraz 
udział w realizacji gazetki młodzieżowej. 

Mamy nadzieje, że nasza akcja przyczyni się do uwrażliwienia młodych osób na problemy innych mieszkańców Gminy oraz 
zainteresuje młodzież zawodem dziennikarza. Szczegółowe informacje oraz regulamin Akcji Reporterskiej znajdują się na naszej 
stronie internetowej: www.impuls.e-sochaczew.pl.

Stowarzyszenie IMPULS
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