
Numer 9/2009
ISSN 1509-9814

egzemplarz bezpłatny 

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

Jubileusz 35-lecia 
Zespołu Szkół 
w Teresinie

- fotoreportaż str. 2
- czytaj str. 5



Utwardzenie tłuczniem drogi w Serokach Parceli Nakładka asfaltowa w Izbiskach – połączenie z 
Gminą Kampinos 

Nakładka asfaltowa w Paskach Nowych 
– połączenie z Gminą Kampinos 

Wspólna inwestycja z Powiatem Sochaczewskim  
– droga w Serokach /do ulicy Strażackiej/ 

Ogrodzenie placu zabaw i boiska na osiedlu Granice  

Z
djęcie na okładce: docieplony budynek G
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K
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 Teresinie

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Elżbietowie Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Szymanowie

Plac z kostki brukowej przed Gimnazjum w Teresinie
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Z referatu inwestycji

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Teresin

Z Powiatem po „schetynówkę”

Z a k o ń -
czona została 
w i ę k s z o ś ć  
z zaplanowa-
nych na ten 
rok inwesty-
cji. Najwięk-
szą część  
z nich stano-
wią inwesty-
cje drogowe, 
które koszto-
wały ponad 
1.900 tys. 

zł. Wykonano między innymi - 14 nakładek asfaltowych w miej-
scowościach: Granice (ulice: Leśna, Nowa, Wschodnia), Izbiska, 
Maurycew, Mikołajew, Nowe Paski, Nowa Piasecznica, Paprotnia  
(ul. Gnatowicka), Skrzelew, Seroki (ul. Wiosenna), Teresin (ulice: 
Długa – między ul. Rynkową a ul. Teresińską, Kasztanowa - przedłu-
żenie). Zgłoszone do odbioru technicznego zostało zadanie – termo-
modernizacja budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Przedszkola. Budynek zyskał nową elewację i został kompleksowo 
ocieplony przez firmę FOX-BUD ze Skierniewic. Dobudowana zo-
stała też dodatko-
wa klatka schodo-
wa. Koszt zadania 
508 379 złotych. 
Firma REM-BUD 
z Płocka dokonała 
adaptacji Ośrodka 
Zdrowia w Szy-
manowie za kwotę 
397 000 złotych. 
W Teresinie Gaju 
przy ulicy Space-

rowej położone zostało 460 mb sieci wodociągowej. Wykonaw-
cą była firma INSTALATOR z Kampinosu. Zadanie kosztowało  
63 456 złotych. Remont mieszkań komunalnych wyniósł 57 906 
złotych. Pilnej naprawy wymagał dach Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Teresinie. Zadanie to wykonała firma DACH – LUX z Pa-
protni za kwotę 14 tysięcy złotych. Firma PODKOWA z Warszawy 
była wykonawcą sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych 
w Elżbietowie oraz na ul. XX-lecia w Teresinie. Inwestycja koszto-
wała 55 000 złotych. Za kwotę 175 879 złotych  firma SANTINEX 
z Sochacze-
wa  wykonała 
odwodnienie 
części ul. Ka-
skiej w Teresi-
nie. Przy ulicy 
Sochaczew -
skiej w Grani-
cach zamonto-
wano  9  sztuk 
lamp oświe-
t l en iowych , 
w y k o n a w c ą 
była firma 
JOEL  AC-
DC z Kask. Obecnie trwają prace przy budynku Urzędu Gminy  
w Teresinie, który wymagał  docieplenia oraz generalnego remontu 
elewacji i pokrycia dachowego. Roboty wykonywane przez skier-
niewicką firmę FOX-BUD mają zakończyć się w połowie listopa-
da. Ostatnim dużym, tegorocznym zadaniem inwestycyjnym będzie 
wykonanie rurociągu tłocznego od studni przy ulicy Strażackiej do 
Stacji Uzdatniania Wody w Granicach. Przetarg na to zadanie odbył 
się 19 października br.

/red/

W 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w środę 11 listopada w Szymanowie odbędą się gminne uroczystości. 
Przedstawiamy program obchodów:

godz. 16.15 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele Wniebowzięcia NMP w Szymanowie
godz. 17.30 – złożenie kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego 
godz. 18.00 – uroczystości w Klasztorze Sióstr Niepokalanek połączone z oficjalną prezentacją nowej książki o Szymanowie 

pt. ,,Ocalić od zapomnienia”
Serdecznie zapraszamy.

Wójt Gminy Teresin                                                            Przewodniczący Rady Gminy
Marek Olechowski                                                                                  Bogdan Linard

We wtorek 29 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy w Teresinie. Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych na modernizację – remont 
drogi powiatowej Nr 3848 W Topołowa – Teresin. Tym samym, 
zobowiązano się do podjęcia czynności mających na celu zabezpie-
czenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych 
w wysokości 1.730.000 zł w formie dotacji celowej Powiatowi So-
chaczewskiemu na dofinansowanie realizacji wyżej wymienione-
go zadania. Modernizacja - remont przedmiotowej drogi wchodzi  
w zakres Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” zwanego potocznie 
„schetynówką”. Dlaczego Gmina Teresin w tym przypadku wspo-

maga finansowo Powiat? „Jeśli nic nie zrobimy, nie wiadomo,  
w jakim stanie ta droga będzie za rok. W takiej sytuacji nie od-
mawia się współpracy, tym bardziej, że jest okazja sięgnięcia po 
potężne pieniądze zewnętrzne. A droga leży przecież na naszym 
terenie i służy naszym mieszkańcom” – odpowiada dziennikarzom 
Wójt Marek Olechowski, mając na uwadze przede wszystkim do-
bro mieszkańców gminy. Uchwała została podjęta 13 głosami „za”. 
Jest więc szansa, że Aleja XX-lecia zostanie gruntownie zmoder-
nizowana, zaopatrzona w odwodnienie i miejsca parkingowe. Fakt 
ten z pewnością radykalnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu na tej drodze.

/red/

Sygnalizacja świetlna na Alei XX-lecia w Teresinie

Oświetlenie drogi w Granicach

Droga w Mikołajewie
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O planowaniu przestrzennym i cmentarzu parafialnym
Nie da się w krótkim artykule przedstawić 

szczegółowo istoty planowania przestrzen-
nego, gdyż jest to niezwykle złożony temat. 
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego jest najważniejszym narzędziem 
kreującym przestrzeń na danym terenie. Usta-
lenia zawarte obowiązkowo w planie miejsco-
wym narzuca „Ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym”, a dodatkowo 
uszczegóławia je „Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego”. Zwykle ustalenia 
planu odnoszą się do przeznaczenia terenu, 
ochrony środowiska, w tym przyrody, ochro-
ny dziedzictwa kulturowego, parametrów 
związanych z danym typem zabudowy, scaleń 
i podziałów oraz zasad budowy i rozbudowy 
infrastruktury technicznej. Tym samym plan 
miejscowy powinien spełniać oczekiwania 
estetyczne, ekonomiczne, zdrowotne czy eko-
logiczne przede wszystkim właścicieli i inwe-
storów oraz dawać jasność w zakresie moż-
liwości zagospodarowania poszczególnych 
działek. Należy przy tym pamiętać, iż plan 
ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia 
na budowę (gdy nie ma planu, trzeba uzyskać 
decyzję o warunkach zabudowy). Rozbudowa 
cmentarza wymaga pozwolenia na budowę  
i jest to jedna z niewielu inwestycji, której nie 
można zrealizować w drodze decyzji o warun-
kach zabudowy. 

Plan miejscowy, w obszarze którego znaj-
duje się teren przeznaczony pod rozbudowę 
istniejącego cmentarza w Paprotni, został 
zainicjowany Uchwałą Nr IV/28/04 podjętą 
przez Radę Gminy Teresin w dniu 15 kwietnia 
2004 r. Opracowano projekt planu, w którym 
określono przeznaczenie terenu pod funk-
cje: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, 
cmentarz, tereny komunikacji, teren stacji 
redukcyjnej gazu oraz ustalono sposób zago-
spodarowania i zabudowy tych terenów. Pro-
jekt planu na odpowiednim etapie procedury 
planistycznej został wyłożony do publicznego 
wglądu (w dniach od 24 sierpnia 2005 r. do 
dnia 13 września 2005 r.) po to, by umożliwić 
zainteresowanym wniesienie ewentualnych 
uwag, jeśli nie zgadzają się z rozwiązaniami 
przyjętymi w tym projekcie. 

Jako że przy planowaniu przestrzennym 
ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym nakazuje uwzględniać wyma-
gania ładu przestrzennego, walory architekto-
niczne i krajobrazowe, wymagania dotyczące 
ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, ochrony zdrowia oraz bezpie-
czeństwa ludzi i mienia, walory ekonomiczne 
przestrzeni, prawo własności, potrzeby obron-
ności bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby 
interesu publicznego, to należy ponadto poru-
szać się w innych przepisach prawa odnoszą-
cych się do przestrzeni. W przypadku budowy 

lub rozbudowy cmentarza konieczne jest prze-
strzeganie przepisów „Ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych”, de facto mocno nieak-
tualnej, bo z 31 stycznia 1959 r. oraz rozporzą-
dzeń wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie 
z przepisami prawa zawartymi w powyższych 
aktach cmentarz zakłada się i rozszerza na 
terenach określonych w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego. Tak więc 
aby cmentarz mógł powstać lub być rozbu-
dowany, musi być przeznaczony na ten cel 
w planie miejscowym. Podstawową sprawą 
w opracowywanym planie jest powiększenie 
granic istniejącego cmentarza w Paprotni. Od-
ległość cmentarza od zabudowań mieszkal-
nych, a taka występuje w sąsiedztwie terenu 
przeznaczonego pod cmentarz, powinna wy-
nosić co najmniej 150 m. Odległość ta może 
być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że 
teren w granicach od 50 m do 150 m odległo-
ści od cmentarza posiada sieć wodociągową. 
Gmina Teresin, jak każda gmina gospodarują-
ca przestrzenią, posiada władztwo planistycz-
ne, jednak nie może gospodarować tą prze-
strzenią dowolnie. Dlatego też w toku całej 
procedury opracowywania planu miejscowe-
go rozważane są wszystkie wchodzące w grę 
interesy, a zaistniałe konflikty rozstrzygane są 
zgodnie z obowiązującym prawem. Lokaliza-
cja wspomnianej strefy uciążliwości od cmen-
tarza stała się kwestią sporną. Jako, że część 
terenu wokół cmentarza jest zwodociągowana 
i zakładamy, że pozostała część w przyszłości 
również będzie, strefa ta została zmniejszona 
do 50 m. W pierwszej wersji projektu planu 
strefa ta została wyznaczona w odległości od 
35 do 25 m w działkach będących własnością 
Parafii w Niepokalanowie oraz od 15 do 25 m 
poza granicami działek będących własnością 
Parafii. Było to rozwiązanie kompromisowe 
uwzględniające zarówno interesy Parafii oraz 
interesy osób prywatnych posiadających grun-
ty zlokalizowane wokół cmentarza. Za takim 
rozwiązaniem przemawiały również ustalenia 
zawarte w miejscowym planie ogólnym zago-
spodarowania przestrzennego gminy Teresin  
z 1994 r., który stracił moc z dniem 1 stycznia 
2003 r., gdzie w terenie przeznaczonym pod 
cmentarz od strony zachodniej strefa uciążli-
wości wyznaczana była w odległości 20 m od 
granicy cmentarza i 30 m na terenie cmentarza 
od kwater grzebalnych. Utrata ważności planu 
ogólnego pozbawiła przeznaczenia pod cmen-
tarz działki będące własnością Parafii. 

Okazało się, że Parafia nie zgadzała się 
ma takie zlokalizowane strefy, gdyż uniemoż-
liwiłoby to dokonanie pochówku na terenie , 
w którym ta strefa obowiązuje. Jednocześnie 
właściciele działek sąsiadujących z terenem 
przeznaczonym na cmentarz nie godzili się 
na lokalizację strefy 50 m od granicy działek 
będących własnością Parafii (granica działek 
pokrywa się z linią istniejącego ogrodzenia). 
Aby rozwiązać zaistniały konflikt i pogodzić 
dwie funkcje terenów ze sobą sąsiadujących 

– cmentarza oraz zabudowę mieszkaniową – 
Wójt Gminy Teresin występował kolejno do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Sochaczewie, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia z prośba 
o odstąpienie od przepisów w zakresie odle-
głości zabudowy mieszkalnej od cmentarza. 
Każdy z powyższych organów nie był jednak 
władny w zakresie odstąpienia od przepisów 
dotyczących wspomnianej odległości. Wobec 
powyższego, skorygowano strefę sanitarną, 
umieszczając ją „pół na pół”, czyli po 25 m 
w granicach przeznaczonych na poszerzenie 
cmentarza oraz 25 m poza tym terenem. Zapis 
ten umożliwił nieumieszczanie całej strefy w 
granicach cmentarza oraz zagospodarowanie 
terenów wokół cmentarza, choć z ogranicze-
niami, co tym samym nie spowoduje wystą-
pienia przez właścicieli działek sąsiadujących 
z cmentarzem o odszkodowanie związane  
z ograniczeniami spowodowanymi uciążliwo-
ścią cmentarza. To naraziłoby Parafię i Gminę 
Teresin na znaczne straty finansowe (wynika to 
z przepisów ustawy „Prawo ochrony środowi-
ska”). Tak zmieniony projekt planu wyłożono 
ponownie do publicznego wglądu w dniach od 
7 września do 2 października 2009 r. i ponow-
nie nie został on zaakceptowany przez Parafię. 
Urząd Gminy pomimo wielu próśb kierowa-
nych m.in. do byłego urzędu wojewódzkiego 
w Skierniewicach, byłego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego w Skierniewicach czy 
samej Parafii, nie ma dostępu do uzyskanych 
przez Parafię decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla cmentarza, co pozwoliłoby na uzyskanie 
wiedzy, jakie były pierwotne założenia, co do 
umiejscowienia strefy.

Aby umożliwić realizację inwestycji przez 
Parafię (poszerzenie istniejącego cmentarza) 
ale także przez władzę lokalną (inwestycje 
związane z zadaniami własnymi, narzucony-
mi ustawowo: drogi, sieci infrastruktury tech-
nicznej) oraz prywatnych inwestorów, należy 
doprowadzić do uchwalenia tego planu miej-
scowego. Podjęte przez Urząd Gminy działa-
nia dotyczące przedmiotowego projektu planu 
nie zmierzały i nie zmierzają do tego, aby 
znacznie ograniczyć powierzchnię grzebalną 
w granicach cmentarza, należy jednak pa-
miętać, że w swoich działaniach związanych 
z zagospodarowaniem przestrzennym zobo-
wiązani jesteśmy do postępowania zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

20 października minął termin składa-
nia uwag do projektu planu i w wyniku 
uwzględnienia tych uwag projekt planu zo-
stanie poprawiony i wysłany do ponownych 
uzgodnień do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Uzyskując pozy-
tywne uzgodnienie, rozwiązania przyjęte  
w planie będą korzystne dla Parafii i miesz-
kańców.  

/UG/



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

5PROSTO Z GMINY

Informacja o przejęciu pracowni komputerowej

Nordic walking - maszeruj z nami

Jubileusz 35-lecia Zespołu Szkół w Teresinie

17 sierpnia 2009 r. nastąpiło przekazanie Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Często-
chowskiej w Szymanowie sprzętu komputerowego sfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który wcześniej 
otrzymało Liceum Ogólnokształcące Ojców Franciszkanów im. św. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie na koniec roku szkolnego 
2007/2008.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IM-
PULS” zaprasza do udziału we wspólnych marszach z kijkami. 
Nordic walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze spe-
cjalnymi kijkami, to sport dla każdego, bez względu na wiek, kon-
dycję, tuszę. Nordic walkig został wymyślony w Finlandii w latach 
20. XX w., jako trening dla narciarzy biegowych. W Polsce pierw-
sze centrum Nordic walking powstało w Barlinku.

Ten sport można uprawiać przez cały rok, nad morzem, w parku, 
lesie czy w górach. W trakcie uprawiania Nordic walking: zwiększa 
się stabilność chodzenia, jest mniejszy nacisk na piszczele, kolana, 
biodra i plecy, odciążone są stawy, co jest ważne dla osób starszych, 

spalamy więcej 

kalorii niż przy normalnym chodzeniu, rozwija się siła i wytrzy-
małość ramion.

Wszystkie osoby zainteresowane wspólnymi marszami za-
praszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 
7 listopada o godz. 15.00 w hali sportowej Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Teresinie,  przy Al. XX-lecia 1A. Spotkanie 
to poprowadzi  trener  Pani Ewa Brzezina z Klubu Maratończyka 
„Aktywni”. Będzie możliwość wypożyczenia kijków. Wszelkie in-
formacje można uzyskać pod adresem e-mail: stowarzyszenie_im-
puls@wp.pl,  oraz pod numerem telefonu: 604 63 68 65. Serdecznie 
zapraszamy !

/Impuls/

W sobotę 10 października swój Jubileusz 35-lecia powstania 
obchodził Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Teresinie.  To było wielkie wydarzenie teresińskiej oświaty. Były 
łzy wzruszenia, wspomnienia, spotkania po latach i oczywiście 
gromkie STO LAT! Obchody rozpoczęły się Mszą św. w niepo-
kalanowskiej Bazylice. Dalsza części uroczystości miała miejsce 
już na terenie Szkoły. Koncert zespołu Big-Band pod dyrekcją 
Bernarda Pacholskiego z Państwowej Szkoły Muzycznej w So-
chaczewie połączony z występem wokalistki Katarzyny Goszcz 
oraz program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły i pokaz 
tańca towarzyskiego zaprezentowany przez Aleksandrę Kubiak 
i Piotra Orzeszka stanowiły tylko nieliczne z wielu specjalnie 
przygotowanych na tę okazję atrakcji. Wśród zaproszonych gości 
był m.in. Starosta Tadeusz Koryś - tym razem również jako były 
nauczyciel w Zespole Szkół, Wójt Gminy Teresin Marek Ole-
chowski, przedstawiciele Rady Powiatu oraz Rady Gminy, władz 
kościelnych, reprezentanci Kuratorium Oświaty, a także dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych szkół i współpracujących ze szkołą placó-
wek samorządowych i kulturalnych oraz grono jej absolwentów. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć byłych pracowników Szko-
ły, a w szczególności pierwszego Dyrektora Aleksandra Kaź-
mierczaka. Uroczystość otworzył obecny Dyrektor Stanisław 

Wójcik, który następnie przedstawił licznie zebranym zarys hi-
storii Zespołu Szkół w Teresinie. „Moim marzeniem był kiedyś 
nowy budynek Szkoły i piękna hala sportowa. Obydwa udało się 
zrealizować, jednak do pełni szczęścia brakuje jeszcze basenu i to 
jest nasz wspólny cel na najbliższą przyszłość” – zakończył swoje 
przemówienie Dyrektor, zwracając się jednocześnie o pomoc w 
realizacji zadania do władz gminnych i powiatowych. Zarówno 
Starosta jak i Wójt Gminy Teresin zgodnie obiecali, że temat nie 
będzie im obcy. Pierwsze kroki w tym celu zostały już poczy-
nione. 

Podczas uroczystości panowała niepowtarzalna atmosfera, 
a całkowita spontaniczność i szczerość zabierających głos nie-
jednokrotnie powodowały łzy wzruszenia w oczach Stanisława 
Wójcika, któremu minął trzydziesty rok efektywnego kierowania 
teresińską placówką. Na zakończenie podeszła do niego z kwia-
tami grupa pierwszych absolwentów – wychowanków obecnego 
Dyrektora. Nie trzeba było słów… To najpiękniejsze podsumo-
wanie uroczystości Jubileuszu Zespołu Szkół. 

Gratulując, życzymy kolejnych tak pięknych rocznic i dalsze-
go rozwoju tej niezwykle pożytecznej placówce oświatowej!

/Redakcja/

Sz. P. Irenie i Stanisławowi
Walczakom

z okazji Jubileuszu Złotych Godów
najserdeczniejsze życzenia składa

Sabina z dziećmi

KOMUNIKAT 
Informujemy osoby zalegające w opłatach za dostawę wody i odbiór ścieków, że zostały wyczerpane możliwości w postaci 

upomnień i wezwań do ostatecznego uregulowania rachunków. Aktualnie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przygotowuje 
wnioski do sądu w celu ściągnięcia zaległych należności. Prosimy o pilne uregulowanie zobowiązań!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Teresinie

Sprzedam
DZIAŁKĘ ROLNĄ

z możliwością zabudowy  
w Teresinie

o powierzchni  
5.000 m2 lub 3.000 m2.

W drodze media (prąd, woda, kanalizacja).

Informacje pod nr 
tel. 0607-158-331
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ZJAZD GMIN KOLBIAŃSKICH
Kolejny zjazd Związku 

Gmin Związanych z Życiem 
Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego odbył się w sobotę 
10 października w Zduńskiej 
Woli, mieście urodzenia Pa-
trona Stowarzyszenia. W czę-
ści roboczej zarząd przyjął 
sprawozdanie skarbnika o sta-

nie finansowym Związku. Poszczególne gminy przedstawiły sprawoz-
danie z wykonania zadań przyjętych na majowym zjeździe w Oświęci-
miu. Gminę Teresin reprezentowali Marek Jaworski członek Komisji 
Rewizyjnej związku oraz Zbigniew Biederka, delegat Rady Gminy. 

Teresin przedstawił postęp prac przy opracowaniu mapki „Szla-
kiem Św. Maksymiliana”, które jest już w końcowej fazie prac. Pabia-
nice przygotowały stronę internetową Związku oraz logo, Oświęcim 
propozycję współpracy międzynarodowej, a gospodarz czyli Zduńska 
Wola kalendarium Życia Św. Maksymiliana. Zarząd pozytywnie usto-
sunkował się do pisma dyrektora Radia Niepokalanów o. Krzysztofa 
Oniszczuka w/s objęcia patronatu medialnego nad mapką. Przyjęto też 
Uchwałę o regulaminie nagród maksymilianowskich (regulamin za-
mieszczamy poniżej). Wniosek w tej sprawie zgłosiła w Oświęcimiu 
Gmina Teresin.

Zjazd Gmin Kolbiańskich był częścią obchodów Święta miasta, 
w kolejną rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana, patrona Zduńskiej 
Woli. W programie obchodów znalazła się Msza Święta w Kościele 

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, okoliczno-
ściowy program słowno-muzyczny oraz złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Św. Maksymiliana. Następny zjazd Gmin Kolbiańskich planowa-
ny jest na styczeń 2010 roku w Teresinie.

/red/
Regulamin przyznawania nagród maksymilianowskich
Nagrody mogą być przyznawane ze szczególne osiągnięcia w na-

stępujących dziedzinach: 1) misyjnej, 2) wydawniczej, 3) dziennikar-
skiej, 4) nauki i techniki, 5) sportu, 6) wolontariatu, lub za całokształt 
działalności na rzecz popularyzacji osoby św. Maksymiliana Kolbego.

Zarząd przyznaje nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: 
1) jednostek samorządu terytorialnego, 2) kościołów i związków wy-
znaniowych, 3) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych 
i kulturalnych, 4) środowiska twórczego lub grup usług z danego śro-
dowiska twórczego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 1) dane oso-
bowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego 
adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności 
lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, 2) 
uzasadnienie wniosku, zawierające opis danego osiągnięcia oraz jego 
znaczenie dla danej dziedziny.

Wnioski w sprawie przyznania nagród w następnym roku składa 
się do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego na adres: Zarząd Związ-
ku Gmin Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul 
Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola . Nagrody finansowe 
wypłacane są ze środków Związku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Teresin
Na podstawie art. 

39 ust 1 pkt 1 i 2, w 
związku z art. 54 ust.  

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  zawiada-
mia o przystąpieniu do opracowania następu-
jących projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego:

-   Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębów Topołowa oraz Teresin Gaj 
sporządzanego w związku z Uchwałą Nr 
XI/67/04 Rady Gminy Teresin z dnia 8 paź-
dziernika 2004 r.;

-   Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu Teresin Gaj sporządzanego w 
związku z Uchwałą Nr XI/68/04 Rady Gminy 
Teresin z dnia 6 października 2004r.;

-   Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego 
część obrębów Paprotnia oraz Granice spo-
rządzanego w związku z Uchwałą Nr V/28/07 
Rady Gminy Teresin z dnia 30 stycznia 2007 
r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego ob-
ręb Izbiska oraz część obrębów Maszna i Paw-
łowice sporządzanego w związku z Uchwałą 
Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Teresin z dnia 
8 kwietnia 2008 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu Paprotnia sporządzanego w związku  
z Uchwałą Nr XXI/142/08 Rady Gminy Tere-
sin z dnia 4 lipca 2008 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu Teresin sporządzanego w związku  
z Uchwałą Nr XXI/143/08 Rady Gminy Tere-
sin z dnia 4 lipca 2008 r.;

oraz o możliwości zapoznania się nie-
zbędną dokumentacją spraw w siedzibie 
Urzędu Gminy w Teresinie, ul. Zielona 18, 
1. piętro, Referat Gospodarki Komunalnej i 
Przestrzennej.

*     *     *
Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 2, w związ-

ku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin  
zawiadamia o możliwości zapoznania się 
niezbędną dokumentacją spraw dotyczących 
opracowywania następujących projektów pla-
nów miejscowych:

-   Projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego ob-
ręb Elżbietów sporządzanego w związku z 
Uchwałą Nr IV/24/04 Rady Gminy Teresin z 
dnia 15 kwietnia 2004 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 

obrębu Paprotnia sporządzanego w związku  
z Uchwałą Nr IV/28/04 Rady Gminy Teresin z 
dnia 15 kwietnia 2004 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu Granice sporządzanego w związku  
z Uchwałą Nr IV/17/06 Rady Gminy Teresin z 
dnia 31 marca 2006 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 
obrębu Granice sporządzanego w związku  
z Uchwałą Nr V/29/07 Rady Gminy Teresin z 
dnia 30 stycznia 2007 r.;

-   Projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego część 
obrębów Maszna i Pawłowice sporządzanego  
w związku z Uchwałą Nr XVIII/120/08 
Rady Gminy Teresin z dnia  
8 kwietnia 2008 r.;

-   Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmujące-
go część obrębu Paprotnia sporządzanego w 
związku z Uchwałą Nr XXVII/187/08 Rady 
Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2008 r.;

-   Projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmujące-
go część obrębu Zielonka sporządzanego w 
związku z Uchwałą Nr XXVII/188/08 Rady 
Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2008 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Teresinie, 
ul. Zielona 18, 1. piętro, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Przestrzennej.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski
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Świętowanie z kukurydzą

Poświęcenie sztandaru

Dzień Nauczyciela

Po raz jedenasty już Skrzelew obchodził swoje największe co-
roczne święto. Dni Kukurydzy to także jedna z najważniejszych 
wystaw tego typu na terenie województw mazowieckiego i łódzkie-
go.

Rolnicza impreza we wsi Skrzelew przybliżyła problematykę upra-
wy kukurydzy, ale też stanowiła znakomitą okazję do zapoznania się  
z najnowszą technologią rolniczą. Mimo przeszywającego wiatru, pola 
kukurydziane odwiedziły w ubiegłą niedzielę tłumy mieszkańców ca-
łego powiatu sochaczewskiego i okolic. Doroczne spotkanie przedsta-
wicieli branży kukurydzianej cieszy się popularnością także wśród tych 
osób, które nie są na co dzień związane z rolnictwem. Magia kuku-
rydzianego święta i wspaniała organizacja oraz liczne atrakcje powo-
dują, że z roku na rok impreza przybiera na sile. Duża w tym zasługa  
Tadeusza Szymańczaka, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjne-
go, bez którego Dni Kukurydzy z pewnością nie odbywałyby się na tak 
dużą skalę. Warto dodać, że jednym z gości tegorocznej edycji święta 
był przedstawiciel Ambasady USA, który nie szczędził słów pochwały 
dla organizatorów. 

Od samego rana trwał zbiór z poletek demonstracyjnych odmian 
kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Chętni mogli pozwiedzać poletka her-
bicydowe i nawozowe. Swoje produkty  prezentowały firmy branżo-
we. Jednak jak co roku, największym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa sprzętu rolniczego oraz specjalny pokaz użytkowania maszyn 
rolniczych. Tymczasem, na kameralnej scenie odbywały się występy 

estradowe. Gości 
bawił Zespół Tań-
ca Ludowego „Tę-
cza” z Radzikowa. 
Swój koncert za-
grała grupa Reme-
dium, co spotkało 
się z wielkim en-
tuzjazmem wśród 
publiczności. Od-
był się również 
finał konkursu wiedzy rolniczej, w którym udział brali uczniowie Ze-
społu Szkół w Teresinie. Liczne puchary, nagrody i odznaki wręczono 
zwycięzcom wielu innych konkursów przygotowanych przez organi-
zatorów. Przez cały czas odbywał się również Mały Jarmark Ludowy, 
podczas którego można było zakupić zdrową żywność, miód, wyroby  
z drewna, wikliny czy też młode drzewka, sadzonki i kwiaty. 

Organizacja Dni Kukurydzy ma swoją bogatą tradycję i wyrobioną 
markę. Rosnąca w szybkim tempie liczba wystawców oraz odwiedza-
jących Skrzelew w pierwszą niedzielę października, najlepiej świadczy  
o tym, jak potrzebna jest tego typu impreza. Impreza, na której nie tylko 
można się dobrze bawić, ale również wiele nauczyć.

/red/

W dniu 8 października 2009 r. spo-
łeczność szkolna Szymanowa przeżywała 
uroczystość poświęcenia sztandaru Pry-
watnego Gimnazjum  Żeńskiego Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Od mar-
ca 2009 r. Patronką szkoły jest Matka 
Boża Jazłowiecka, której cudowny posąg 
znajduje się w szymanowskiej kaplicy od 
1946 r.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
o godz. 17.00, której przewodniczył J.E. 
ks. bp Andrzej F. Dziuba, ordynariusz 
łowicki. Uczestniczyli w niej zaproszeni 
goście, ks. kapelan Tadeusz Kraszewski, 

siostry, nauczyciele oraz uczennice. Swoją obecnością zaszczycili nas 

m.in. proboszcz parafii szymanowskiej ks. Robert Sierpniak, Wójt 
Gminy Teresin Marek Olechowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szymanowie Anna Potkańska, Dyrektor Gimnazjum w Szymano-
wie Urszula Zieleniewska, poczty sztandarowe tych szkół, rodzice 
naszych uczennic oraz przedstawicielki Koleżeńskiego Zjednoczenia 
Jazłowieckiego – szymanowskie wychowanki. Podczas Mszy św., po 
homilii ks. biskup dokonał poświęcenia sztandaru. Po zakończeniu  
Eucharystii wszyscy udali się do auli, by obejrzeć przedstawienie 
„Spełniające się pragnienie” w wykonaniu naszych uczennic. Zakoń-
czeniem uroczystości był skromny poczęstunek. 

Teraz każda ze szkół ma swój sztandar – liceum - z wizerunkiem 
Matki Bożej Częstochowskiej, gimnazjum – z wizerunkiem Matki 
Bożej Jazłowieckiej. Mając za Patronkę Maryję odważnie patrzymy  
w przyszłość…

/s.Leticja/

Dzień 15 października jest Dniem Edukacji Narodowej czyli po-
pularnym Dniem Nauczyciela. Dzień wcześniej odbyły się gminne 
uroczystości związane z obchodami święta. W tym roku społeczność 
pedagogiczna spotkała się w murach Teresińskiego Ośrodka Kultury. 
Wójt Marek Olechowski oraz Pełnomocnik ds. Oświaty w Gminie 
Teresin Bogusław Bęzel składali pedagogom życzenia pomyślności 
i sukcesów w ich trudnej i niezmiernie ważnej pracy, a następnie uho-
norowali nagrodami dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
prowadzonych przez Gminę Teresin. Otrzymali je: Alicja Jachimczyk 
(SP Teresin), Anna Potkańska (SP Szymanów), Ewa Piotrowska (SP 
Budki Piaseckie), Grzegorz Fabiszak (SP Paprotnia), Joanna Kor-
nacka (Gimn.Teresin) oraz Urszula Zieleniewska (Gimn.Szymanów). 
Gratulacje należą się również Radosławowi Jurzykowi, nauczycielo-
wi ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich, który został uho-
norowany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (piszemy o tym na 
innej stronie). Potem już wszyscy znakomicie bawili się podczas części 
artystycznej, specjalnie przygotowaną na tę wyjątkową okazję przez 
grupę artystyczną z Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Ktoś powiedział kiedyś: „…najcenniejszym i najtrwalszym poda-
runkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”. W nawiązaniu 

do tych słów redakcja „Prosto z Gmi-
ny” życzy wszystkim nauczycielom  
i pracownikom oświaty dużo pomyśl-
ności i zadowolenia z wykonywania tej 
często niedocenianej pracy, autorytetu 
wśród wychowanków i by ten piękny 
zawód stanowił dla Was zawsze pasję 
i źródło radości dnia codziennego. Jed-
nocześnie dziękujemy za trud włożo-
ny w edukację młodych mieszkańców 
Gminy Teresin i okolic. 

*  *  *
Kilka dni wcześniej w Państwowej 

Szkole Muzycznej w Sochaczewie odbyły się uroczystości powia-
towe z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzono wówczas pra-
cowników szkół prowadzonych przez powiat. Wśród uhonorowanych 
nagrodą Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia byli: dyrektor 
Zespołu Szkół w Teresinie Stanisław Wójcik oraz tamtejsi nauczyciele 
– Katarzyna Wróbel, Sylwia Krzeszowiec i Marcin Odolczyk. 

/red/
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Ocalić od zapomnienia

Jubileuszowy zarys monograficzny

Narodowe wyróżnienie

„Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”

„Piszę z wdzięczności dla 
ludzi, wśród których się wy-
chowałam (…). Bo… chciałam 
przywołać wspomnienie tych, o 
których się nie pamięta, a prze-
cież oni żyli w tej wsi, tworzyli 
jej historię.” – tak w pierwszych 
słowach s. Maria Ena niepo-
kalanka wyjaśnia czytelnikom 
powód napisania swojej książki. 
„Szymanów – Gmina Teresin. 
Ocalić od zapomnienia” – to 
tytuł jej dzieła o naszej wspólnej 
małej ojczyźnie, która ukazuje 

Szymanów na przestrzeni minionych lat. Są to wspomnienia doty-
czące codziennego życia mieszkańców, obraz zwykłych ludzi, dzia-
łalności strażaków i Kasy Stefczyka, Kościoła i jego parafialnego 
życia, obraz Klasztoru Sióstr Niepokalanek oraz opis wielu tamtej-
szych wydarzeń zgoła niecodziennych. To tylko część tej bardzo 
interesującej pozycji, przygotowanej dla ludzi związanych nie tyl-
ko z Szymanowem. Książka została wydana przez Wydawnictwo 
Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie dzięki sfinansowaniu 
przez wójta gminy Teresin Marka Olechowskiego. Będzie można 
ją nabyć w Klasztorze Sióstr Niepokalanek oraz u ks. Proboszcza 
w Szymanowie.

/red/

Podczas obchodów jubileuszu 35-lecia istnienia Zespołu Szkół 
im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie po raz pierwszy zaprezento-
wana została publikacja nawiązująca do historii tej zasłużonej pla-
cówki. Zarys monograficzny powstał dzięki zaangażowaniu kilku 
nauczycieli Zespołu Szkół pod kierunkiem Katarzyny Wróbel. 
Jubileuszowa pozycja składa się z sześciu podstawowych rozdzia-
łów. Czytelnik może zatem poznać historię teresińskiej Szkoły w 
pigułce, dowiedzieć się jak kształtują się relacje Szkoły ze środo-
wiskiem lokalnym lub znaleźć swoje nazwisko w wykazie wszyst-
kich dotychczasowych absolwentów. Ponadto przedstawione zosta-
ły osiągnięcia sportowe uczniów z wyodrębnieniem tych, którzy 
jako absolwenci odnieśli liczne sukcesy na arenie krajowej i zagra-
nicznej. O swoich wrażeniach z czasów szkolnej ławy opowiadają 

byli wychowankowie. Blasku 
książce dodaje również ciekawa 
szata graficzna oraz duża porcja 
unikalnych zdjęć. Naprawdę 
warto sięgnąć po tak bliską nam 
literaturę. Wszystkich, którzy są 
zainteresowani „Monografią” 
informujemy, że można ją jesz-
cze nabyć w szkolnej biblio-
tece. Jednak z uwagi na niski 
nakład ilość książek jest bardzo 
ograniczona.

/red/

To widomość niemal z ostatniej 
chwili… Postanowieniem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego, KRZY-
ŻEM OFICERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI został 
odznaczony ksiądz Paweł Flasz-
czyński - kapłan diecezji łowickiej 
- rezydent parafii św. Jakuba Apo-
stoła w Krzemienicy, a wcześniej 
proboszcz parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Szy-

manowie. Wręczenie odznacze-
nia miało miejsce w piątek 23 
października 2009 roku i odbyło się w Belwederze. Ksiądz Paweł 
Flaszczyński otrzymał odznaczenie za „wybitne zasługi dla niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz prze-
mian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożyt-
kiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej”. Order 
Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 roki i nadawany jest 
za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Serdecznie 
gratulujemy!

/Łukasz Janecki/

Tytułowa Akolada to imię dżdżownicy, której nazwa pochodzi od znaku muzycznej klamry, łączącej ze sobą pięciolinię. Tę i inne 
książki autorstwa Izabelli Klebańskiej można było nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie wraz z autografem poetki. Spotka-
nie autorskie odbyło się  23 września w bibliotece, a uczestniczyły w nim dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich. Autorka 
– absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w przystępny i dowcipny sposób wyjaśniała  znaczenie pojęć muzycznych, prezentowała 
słynne dzieła muzyczne i ich twórców, recytowała własne wiersze. Myślę, że w ten sposób dzieciom i nam dorosłym zostały lekko uchy-
lone drzwi do świata muzyki.

Grażyna Starus 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie 
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Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 046 862 96 57, 046 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl

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

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Bezpieczeństwo na drodze

Nowe sekcje w TOK-u!

Jesień w teresińskim przedszkolu

Pod takim hasłem 
w dniu 6 październi-
ka 2009 r. w Szkole 
Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbe-
go odbyło się spotka-
nie z policjantem, mł. 
asp. Mariuszem Józi-
kowskim z Wydziału 
Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej 

Policji w Sochaczewie. Przypomniał on uczniom przepisy ruchu 
drogowego obowiązujące zarówno pieszych jak i rowerzystów. 
Chętnie udzielił odpowiedzi na zadawane mu pytania. Była to nie-
zwykle pouczająca lekcja dotycząca bezpieczeństwa na drodze. 
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie na co dzień będą przestrzegali 
zasad ruchu drogowego i dzięki temu unikną niebezpiecznych sy-
tuacji drogowych.

/Beata Pałuba/

Teresiński Ośrodek Kultury zaprasza 
do uczestnictwa w nowych sekcjach, jakie 
czekają na dzieci i młodzież oraz starszych 
w budynku przy Alei XX-lecia 32: 

* SEKCJA GITARY AKUSTYCZNEJ, ELEKTRYCZNEJ 
i BASOWEJ!!!

Zapraszamy młodych, zdolnych ludzi, chcących zmieniać świat 
swoją gitarą. Zajęcia prowadzi instruktor - Jakub Kamiński.

* Ponadto zapraszamy do nowo otwartej Pracowni Plastycznej 
INCOGNITO - instruktor Agata Brzywczy. 

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:
Dzieci - klasy I-III Szkoła Podstawowa 
Dzieci - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa 
* Otwarta jest również już lista zapisów na ZAJĘCIA TWÓR-

CZE, prowadzone przez instruktor Marlenę Gonerę. Zajęcia dla 
dzieci w wieku 4-6 lat, rozwijające artystycznie w dziedzinie śpie-
wu, plastyki, tańca i teatru, odbywają się w poniedziałki o godz. 
15.30. 

* Zapraszamy też rozśpiewane dzieciaki ze szkół podstawo-
wych na Zajęcia Wokalne w Estradzie Dziecięcej BOM-BELL. 
Klasy I-III - zajęcia w poniedziałki godz. 17.30 oraz klasy IV-VI 
zajęcia we wtorki godz. 17.30. 

* Ponadto w Teresińskim Ośrodku Kultury prowadzone są 
zajęcia z Tańca Towarzyskiego. Odbywają się w każdy wtorek 
o godz. 16.00. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, a o godz. 
17.30 również dorosłych. Zajęcia poprowadzi Rafał Karbowiak.

Do tych nowych jak i już prowadzonych sekcji zapraszamy go-
rąco w imieniu instruktorów Teresińskiego Ośrodka Kultury: 

Grupy Teatralne: DYNAMITKI, CBA, Grupa 
Ściśle Męska, zajęcia w czwartki od 15.15 prowadzi Natalia 
Fijewska-Zdanowska 

Grupy tańca nowoczesnego EXPRESSION DANCE TEAM, 
zajęcia w środy od g. 16.00 prowadzi Monika Osiecka-Jaworska. 
Przyjdź, rozejrzyj się a na pewno znajdziesz coś dla siebie! Więcej 
informacji pod nr.tel. /46/ 861-38-81

/TOK/

Dziecko najpierw musi zrozumieć, kim jest, gdzie mieszka, 
kogo najbardziej powinno kochać szanować, jak wygląda jego dom 
rodzinny, droga do przedszkola, najbliższe otoczenie i wszystko co 
jest blisko. Rozpoczynając po wakacjach edukację przedszkolną 
staramy się uświadomić dzieciom jak ważną sprawą jest zdrowy 
styl życia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a także przyswaja-
nie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu.

Miesiące jesienne w przedszkolu to przede wszystkim zapozna-
nie i adaptacja nowych przedszkolaków. Codzienne spacery uka-
zują dzieciom jak piękne są okolice, jakie piękno przyrody kryje 
najbliższy las. Dzieci chętnie słuchają ciekawych opowieści o życiu 

zwierząt, mamy okazję obserwować niektóre z nich, na co dzień.
We wrześniu dzieci z grup starszych uczestniczyły w akcji 

„Sprzątanie świata”. W ramach zadań edukacyjnych dotyczących 
ochrony środowiska bardzo chętnie Muminki i Motylki sprzątały 
przedszkolny plac zabaw.

Do tematyki bezpieczeństwa wprowadziło nas spotkanie edu-
kacyjne z panią policjantką. Nasze maluchy chętnie słuchały jak 
powinien zachowywać się przedszkolak w domu i na ulicy. W paź-
dzierniku jak co roku odbył się Bal u Pani Jesieni. Dzieci przyszły 
przebrane w jesienne stroje, były jeżyki, muchomorki, kolorowe 
liście i inne motywy jesiennego krajobrazu. W czasie wesołej za-
bawy dzieci odgadywały zagadki, brały udział w konkursach, nie 
zabrakło tańca. Grupa Motylki przedstawiła swoim młodszym ko-
legom inscenizację pt. „Na straganie” Jana Brzechwy. Wszyscy zo-
stali poczęstowani owocami i warzywami, które najbardziej lubią.

Jesień sprzyja rozwijaniu twórczości plastycznej dzieci. Kiedy 
na dworze pada jest szaro i ponuro w przedszkolu bawimy się kolo-
rami. Tworzymy „barwy jesieni”, nawet deszcz w pracach małych 
artystów może być kolorowy. Podczas tych zajęć dzieci ekspery-
mentują i doświadczają czegoś nowego. Prace artystyczne są eks-
ponowane na gazetkach dla rodziców, w salach zajęć, a także są 
wysyłane na róznego rodzaju ogólnopolskie konkursy plastyczne.

Mały człowiek jest otwarty i chłonny, chętnie uczestniczy  
w różnego rodzaju formach edukacji, jednocześnie uczy się przy 
każdej okazji. Edukacja małego dziecka wymaga wyobraźni, cią-
głych poszukiwań, doboru zadań wiążących się z problemami 
współczesnego świata. Powinna być dla dziecka przygodą-zabawą: 
od poznania siebie- do poznania środowiska, w którym żyje.

Małgorzata Bańkowska 
Nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie
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Uwaga, Dziennikarz!

Graj w szachy

Nagrodzony przez Ministra

Fundacja Dobrych Mediów „Przesłanie”  
i Radio Niepokalanów zorganizowali pierwsze 
warsztaty medialne dla przedstawicieli samorzą-
dów pt. „Uwaga Dziennikarz! czyli jak współ-

pracować z dziennikarzami i redakcjami”.
Zajęcia poprowadził Piotr Lignar - wykładowca Public Re-

lations w Akademii im. prof. L. Koźmińskiego, na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach MBA 
Executive. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy 

na temat zasad właściwego kreowania wizerunku instytucji w me-
diach, wyrobienie pożądanych nawyków w kontaktach z dzienni-
karzami, uświadamia, jakie przekazy generuje każdy z nas, świado-
mie lub nieświadomie, przyjętą formą autoprezentacji, przekazanie 
wiedzy o polskim systemie medialnym, w którym każdy z nas musi 
umieć się odnaleźć. Program szkolenia skierowany był do szefów 
poszczególnych samorządów, zastępców, osób odpowiedzialnych 
za promocję oraz rzeczników prasowych. 

/RN/

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” zaprasza dzieci i 
młodzież naszej gminy na zajęcia sekcji szachowej, które odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 18.50 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Teresinie przy Al. XX-lecia 
1A (hala sportowa – sala konferencyjna na górze). Serdecznie zapraszamy!

Radosław Jurzyk, nauczyciel wychowania fizycznego w Szko-
le Podstawowej w Budkach Piaseckich, wielki entuzjasta tenisa sto-
łowego, twórca UKS Tęcza i trener tamtejszych tenisistów. Jak sam 
przyznał, do Szkoły w Budkach Piaseckich „wpadł na moment”. 
Ten moment to jednak już dwadzieścia lat pracy z dziećmi. Pra-
cy, która przynosi niezwykłe efekty na polu sportowym, ale także 
dydaktyczno-wychowawczym. Za znaczące osiągnięcia we współ-
działaniu z uczniami został w tym roku uhonorowany prestiżową 
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. To jedyna taka nagroda w 
gminie Teresin, jedna z kilkunastu w całym województwie mazo-
wieckim.

Przede wszystkim proszę przyjąć serdeczne gratulacje  
z powodu tak wielkiego i niecodziennego wyróżnienia od samej 
minister oświaty.

Dziękuję. Jestem trochę zaskoczony tą nagrodą, ale nie ukry-
wam, że miło jest być docenionym…

To pewnie nie pierwsza Pana nagroda w życiu zawodowym?
Powiem szczerze, że ilość nagród nie jest dla mnie ważna. Naj-

większą nagrodą jest znaczący wynik sportowy jaki są w stanie za-
notować moi wychowankowie. To się dla mnie liczy, nie pracuję 
dla nagród i wyróżnień publicznych, choć tak jak już powiedzia-
łem, na pewno miło jest być docenionym. Jednak priorytetem jest, 
by dzieci, które trenują pod moim okiem, mogły odnosić sukce-
sy na wielu arenach sportowych. Wówczas ich radość stanowi dla 
mnie największy sukces.

Jest Pan bardzo skromnym człowiekiem, ale w końcu na-
grody od ministra nie zdobywa się na co dzień, wyróżniani są 
rzeczywiście ci wyjątkowo zasłużeni…

Nie czuję się takim. Podkreślam, że dla mnie największą nagro-
dą jest wychowanie medalisty na skalę województwa, kraju, a może 
kiedyś na …skalę europejską. Cóż, marzenia motywują.

Medalistów mistrzostw województwa Pan już wychował. 
Dzięki Panu małe Budki Piaseckie słyną z gry w tenisa stoło-
wego…

Jako nauczyciel, trener staram poświęcać się pracy w kierun-
ku kształtowania u dzieci umiejętności gry celuloidową piłeczką, 

choć nie 
tylko. Je-
stem zwo-
lennikiem 
c i ę ż k i e j 
pracy, bo 
tylko taka 
p r z y n o -
si efekty. 
Niestety, 
nie wszy-
scy to ro-
z u m i e j ą 
i wielu 
m ł o d y c h 
ludzi zamiast walczyć dziś przy stołach krajowych czy w Europie, 
gra tylko amatorsko, choć mieli wielki talent… 

No właśnie, niech się Pan pochwali sukcesami swoich wy-
chowanków.

Dwukrotnie zajmowaliśmy czwarte miejsce na Mistrzostwach 
Polski Uczniowskich Klubów Sportowych. Zdobyliśmy też złoty 
medal na Igrzyskach Mazowieckich w Siedlcach, dzieci zdobywają 
liczne medale na zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 
Wielokrotnie w klasyfikacji drużynowej Budki Piaseckie wyprze-
dzały znakomite reprezentacje z Warszawy, Płocka, Radomia czy 
Siedlec. To cieszy i motywuje. 

Chciałby Pan coś jeszcze dodać?
Przede wszystkim korzystając z okazji pragnę w imieniu całej 

społeczności szkolnej podziękować władzom Gminy Teresin, wój-
towi Markowi Olechowskiemu za wybudowanie naszej szkole hali 
sportowej. Dzięki temu zajęcia mogą odbywać się w komfortowych 
warunkach, dzieci wspaniale czują się na takiej hali, a to sprzyja 
nauce i doskonaleniu umiejętności.

Dziękuję za rozmowę.
/rozmawiał Marcin Odolczyk/

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
 

Piątek 13 listopada o godzinie 12.20 – rozmowa z Jolantą Parobczyk, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie.

Oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz.: 10.05 i 18.10

Radosław Jurzyk (w środku) z zawodnikami.



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

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

Nowość! Mezoterapia bezigłowa
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00

wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00
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Oszczędności na śmieciach

Sprzątanie świata 

Jeżdżąc  po terenie na-
szej gminy zauważyłem, że 
znowu w okolicznych lasach  
i na poboczach dróg pojawi-
ły się śmieci. Zadaję sobie 
pytanie: Co popycha ludzi do 
tego, ażeby śmieci wywozić do 
lasu lub w miejsca ustronne?. 
Celowo piszę „wywozić”, bo 
osobiście wydaje mi się, iż 

ciężko byłoby targać w rękach albo na rowerze worek po nawozach 
pełen śmieci przez zamieszkałe tereny, bo …niewygodnie i ktoś 
może zauważyć. Wracając do pytania: myślę iż powodem takiego 
zachowania nie jest bieda, tylko chęć udowodnienia sobie - a na 
pewno nie innym - jaki to Ja jestem cwany i zaradny! Wynajęcie 
kosza na śmieci to koszt około kilkunastu złotych miesięcznie  
i tak „WIELKIE” oszczędności pozostają w kieszeniach „ZARAD-
NYCH”. No i oczywiście poczucie zadowolenia z siebie. Podobnie 
ma się sytuacja z koszami ustawionymi na chodnikach. Mieszkańcy 
traktują je jako PRYWATNE śmietniki. Nieraz widziałem jak Pani 
czy Pan w drodze do pracy w godzinach porannych wstawiają ‘do’ 
lub ustawiają obok pełne śmieci reklamówki. Po czym oddalają się 
pośpiesznie z poczuciem że „znowu się udało i nikt nie widział”. 
Prawdopodobnie takie wzorce zachowania wynieśli z domów ro-
dzinnych. I wszystko jest w porządku póki śmieci ktoś nie wyrzuci 
obok naszego płotu, wówczas rodzi się straszne oburzenie! 

Panuje zasada, że jak inni mogą to i Ja także. Będąc kiedyś w 
Remizie przy ul. Południowej dostrzegłem jak na przyległą dział-
kę ktoś wywozi taczkami śmieci. Udałem się do tego Pana w celu 
zwrócenia mu uwagi. Był strasznie zaskoczony pytając „Jak to? 
przecież inni też wywożą tu śmieci, a ja nie mogę?” Najdziwniej-

szym jest tu fakt, że Ten Pan mieszka przy tej samej ulicy i ponie-
kąd wyrzuca śmieci pod własne i sąsiadów okna. W okresie letnim 
wszyscy za to zastanawiają się skąd taki smród, tyle much i innych 
insektów…

Temat śmieci to temat rzeka. Aż strach pomyśleć jak będą wy-
glądały przydrożne rowy i leśne zagajniki po zamknięciu gminnego 
wysypiska w Topołowie. Zbliża się czas, w którym trzeba będzie 
podjąć zdecydowane działania w walce o czystą gminę! Może trze-
ba powołać do życia organy, których jednym z zadań byłoby …
ściganie śmieciarzy. ”Zaradni” muszą zdać sobie sprawę z faktu, 
że szkodzą nie tylko innym, ale również samym sobie. Toksyny 
z wyrzuconych w lesie i do rowu śmieci wraz z wodą opadową  
z deszczu trafiają do wód gruntowych i poprzez studnie głębinowe i 
sieć wodociągową do naszych kranów! Zastanówmy się nad tym…

Przedpełski Paweł

We wrześniu uczniowie, na-
uczyciele i pracownicy Szkoły 
Podstawowej im. św. Maksymi-
liana Kolbego w Teresinie po 
raz szesnasty brali udział w akcji 
„Sprzątania świata”. Temat głów-
ny tegorocznej akcji to „ Sprząta-
my lasy”.  Do akcji przystąpiło po-
nad czterystu uczniów i dorosłych, 
którzy uporządkowali pobliski las 
i teren wokół szkoły. Każda klasa 
została wyposażona w  worki i rę-
kawice dostarczone przez Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Teresinie, który zajął się rów-
nież wywozem zebranych śmieci. 
Uczestnicy zebrali 138 worków 

śmieci. Udało nam się  zlikwidować 4 dzikie wysypiska śmieci  
w lesie. Działania przebiegały sprawnie i bezpiecznie. 

Hanna Bielecka

Jak co roku, Szkoła 
Podstawowa w Paprot-
ni włączyła się w akcję 
Sprzątania Świata. Po 
raz kolejny nasi ucznio-
wie posprzątali mały 
skrawek Ziemi, udo-
wodniając tym samym, 
że słowo ‘ekologia’ nie 
jest im obce. Cała spo-
łeczność szkolna bardzo 
odpowiedzialnie po-
traktowała powierzone zadanie, uczniowie ochoczo przybyli tego 
dnia do szkoły. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, z ich dojrzałej  
postawy i zaangażowania. Zebraliśmy 41 worków,  wśród śmieci 
znalazły się pojemniki po oleju, buty, sztuczne kwiaty, maskotki, 
a nawet części samochodowe. Szukaliśmy nielegalnych wysypisk, 
które młodzi fotoreporterzy uwieczniali na fotografiach. Efekty ich 
pracy można obejrzeć w szkole, bowiem każdy zespół klasowy zo-
stał zobowiązany do wykonania fotoreportażu  pt. „Tropimy niele-
galne wysypiska śmieci”.

 (Marta Baranowska, Katarzyna Misiak)

Przypominamy terminy selektywnej zbiórki odpadów do końca tego roku:  
 

LISTOPAD – 12, 13, 14       GRUDZIEŃ – 16,17, 18 
 

Jednocześnie prosimy o wystawianie worków z segregowanymi odpadami najpóźniej do godz. 8.00 w dniu odbioru. 
Szkło zbieramy do osobnego worka!

/red/
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Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów, 

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

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze przedsą-
dowej oraz sądowej. 

Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.

Bezpłatne konsultacje.

Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy 

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz  
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64

e-mail: aptax@op.pl

A N P O L
Oferujemy:

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

- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

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

„Niedźwiedź” nowym Prezesem 

Kolejne mistrzostwo

Podczas rozegranych w miejscowości Koronowo Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w stylu wolnym zna-
komity występ zaliczyli reprezentanci Mazowsza. Wielki sukces stał się 
dziełem dwóch naszych młodzików - Michała Szymańskiego, który 
w kat. wag. 47 kg nie miał sobie równych zdobywając upragniony złoty 
medal oraz Kamila Rybickiego, który okazał się bezkonkurencyjny 
w kat. wag. 53 kg. Ponadto na drugim stopniu podium stanęli - Łukasz 
Bloch (kat.wag. 42 kg) i Damian Sawicki (kat. wag. 85 kg.). Nie obe-
szło się również bez medali koloru brązowego. Kamil Makowiecki 
(kat. wag. 42 kg), Piotr Jabłoński (kat. wag. 38kg), Patryk Pająk (kat. 
wag. 38kg) oraz Dominik Lubelski (kat. wag. 35kg) zakończyli swój 
rewelacyjny start na trzecich pozycjach w prestiżowym turnieju. W kla-
syfikacji drużynowej klub z Teresina był najlepszy (24pkt), dystansując 
kolejno na podium Orlika Wierzbica (12 pkt), Gwiazdę Bydgoszcz 
(12pkt). Łącznie sklasyfikowano 21 klubów! Zawody wliczane są do 
systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Jakby medalowych występów było mało, to nasi młodzicy poka-
zali kolejny lwi pazur podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików, tym razem w stylu klasycznym. W Grajewie ponownie swój 

talent zaprezentowali Michał Szymański (kat. wag. 47 kg) i Kamil 
Rybicki (kat. wag. 53 kg) zdobywając kolejne złoto. Triumfu pozaz-
drościł im Kamil Makowiecki i tym razem wygrał wszystkie walki od-
nosząc końcowe zwycięstwo w kat. wag. 42 kg. Srebro zdobył jeszcze  
Damian Sawicki (kat. wag. 85 kg). W klasyfikacji drużynowej Ma-
zowsze ustąpiło o jeden punkt drużynie Orlika Wierzbica (16 pkt).  
W turnieju sklasyfikowano 27 klubów.

* * *
Na krajowe maty powróciły nasze panie. W Młodzieżowych Mi-

strzostwach Polski Kobiet po dłuższej przerwie świetnie spisały się 
dwie zawodniczki Mazowsza. Zarówno Iwona Zdanowska (kat. wag. 
55kg) jak i Agnieszka Dąbrowska (kwat. wag. 63kg) zgodnie zajęły 
piąte miejsca. Iwona zanotowała dwie walki wygrane i dwie przegra-
ne, Z kolei Agnieszka odniosła trzy zwycięstwa i dwukrotnie schodziła  
z maty z porażką. Mimo to, start obu zawodniczek należy uznać za 
bardzo udany.

* * *
W dniach 09-11.10 br. w Kłajpedzie na Litwie odbył się Między-

narodowy Turniej Zapaśniczy Kadetów w stylu wolnym. Poza repre-
zentantami LKS Greiner Mazowsze  na matach naszych wschodnich 
sąsiadów startowali zawodnicy z Niemiec, Finlandii, Estonii, Łotwy, 
Litwy. Rosji, Białorusi, Mołdawi i Słowacji. Oto miejsca zawodników 
z Teresina:

II miejsce - Kamil Pałyska (kat. wag. 100 kg), III miejsce - Patryk 
Szymański (kat. wag. 69kg) oraz Mariusz Zdanowski (kat. wag. 76 
kg), V miejsce - Mateusz Wójcik (kat. wag. 63kg) i Rafał Mechocki 
(kat. wag. 54kg). 

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz ich trenerom – 
Ryszardowi Niedźwiedzkiemu, Arturowi Albinowskiemu, Jackowi 
Szymańskiemu, Ryszardowi Śliwińskiemu i Krzysztofowi Radkow-
skiemu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych 
sukcesów!

/red/

Postać Ryszarda Niedźwiedzkiego 
kojarzy się przede wszystkim z trene-
rem zapasów i prezesem LKS Greiner 
Mazowsze Teresin. Od września br. 
pełni również funkcję prezesa War-
szawsko-Mazowieckiego Okręgowego 
Związku Zapaśniczego!

W sobotę 5 września miał miejsce 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Warszawsko-
Mazowieckiego Okręgowego Związku 
Zapaśniczego, na którym delegaci doko-

nali wyboru nowych władz związku. „O kandydowaniu na urząd zade-
cydowała słaba - według mnie - organizacja Związku, brak skuteczności 
działań w kierunku podniesienia poziomu wyszkolenia w wojewódz-
twie mazowieckim” – przyznaje nowy prezes. Kandydatura Ryszarda 
Niedźwiedzkiego spotkała się z wielkim uznaniem działaczy Związku, 
co przełożyło się na ostateczny werdykt. Jak mówi sam zainteresowany 

– „Z tego co wiem, zaufanie jakie dostałem od delegatów Zapaśniczych 
klubów województwa mazowieckiego wynika z pozycji, jaką ma LKS 
Mazowsze Teresin w sporcie zapaśniczym”. I z tym należy się jak naj-
bardziej zgodzić. Widoczna dobra organizacja szkolenia, progresja wy-
ników sportowych, wzorcowa współpraca z władzami samorządowymi  
i sponsorami… to wszystko stanowi wzór do działania dla innych. 
Takie też rzeczywiście uzasadnienie wyboru dominowało wśród gło-
sujących działaczy. Nowemu Prezesowi składamy gratulacje z okazji 
objęcia funkcji i życzymy realizacji wszelkich zamierzeń i sukcesów 
na nowym polu działania. 

Warto również przypomnieć, że w dziewiątce nowo-wybranych 
członków Zarządu Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związ-
ku Zapaśniczego znaleźli się przedstawiciele naszych klubów: Krzysz-
tof Radkowski (ULKS RYŚ Kampinos) jako sekretarz oraz Janusz 
Matejko (LKS Mazowsze) jako wiceprezes ds. zapasów w stylu wol-
nym. 

/red/

Żeńska reprezen-
tacja Zespołu Szkół 
w Teresinie obroniła 
ubiegłoroczny pry-
mat w powiecie bez-
dyskusyjnie wygry-
wając międzyszkolne 
mistrzostwa  2009  

w piłce nożnej. Zwycięstwa w turnieju rozegranym na obiektach te-
resińskiego GOSiR-u z drużynami z Chodakowa, Szymanowa i So-
chaczewa zapewniły drużynie kolejny już sukces. W „złotej” eki-
pie zagrały: Małgorzata Rosa, Edyta Kowalska, Klaudia Rydel, 
Marta Pierzchała, Justyna Matejko, Monika Kozłowska, Marlena  
Wójcik, Anna Wasilewska, Natalia Pindor, Barbara Grzegorek.

/red/
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IX Dzień Papieski – 11 października 2009 roku
Spacer ks. Karola Wojtyły

W tym roku Dzień Papieski w naszej gminie obchodzony był w szczególny sposób. Po Mszy św. w Bazylice w Niepokalanowie 
grupa pielgrzymów wyruszyła  pieszo do Szymanowa, aby w ten sposób uczcić pamięć naszego wspaniałego rodaka - Karola Woj-
tyły. w, zanim został papieżem Janem Pawłem II, odwiedził klasztor ss. Niepokalanek w Szymanowie. Wizyta ta, miała miejsce na 
początku lutego 1956 r. To wydarzenie stało się dla nas, członków Stowarzyszenia IMPULS inspiracją do zorganizowania w tym 
roku, po raz pierwszy w historii „Spaceru ks. Karola Wojtyły”.    

Główny ciężar organizacji  wziął na swoje barki  Urząd Gminy Teresin. Przygotowania do pielgrzymki wymagały zaangażowa-
nia wielu osób i instytucji. W drodze do Szymanowa pielgrzymów eskortowała Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Teresina. 
Gdy dotarliśmy na miejsce, powitała nas siostra generalna Wawrzyna.

Siostry Niepokalanki przedstawiły krótką historię klasztoru oraz przybliżyły postaci ważnych osobistości – przyszłych papieży, 
którzy odwiedzili klasztor ss. Niepokalanek. Poznaliśmy również szczegóły pamiętnej wizyty księdza Karola Wojtyły. Program 
słowno - muzyczny  przygotowany wspólnie z siostrami niepokalankami przez zespół Teresińskiego Ośrodka Kultury nawiązywał 
do głównego hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Wysłuchaliśmy kilku pięknych piosenek 
autorstwa Jacka Kaczmarskiego, które jak zawsze swą treścią poruszyły wielu z nas. Tę uroczystą, oficjalną  część zakończyło 
wspólne śpiewanie poprowadzone przez Państwa Elżbietę i Marka Jarzębowskich.  Po trudach wędrówki wszyscy pielgrzymi mogli 
posilić się bigosem przygotowanym przez Motel „Kuźnia Napoleońska”, a nasze Stowarzyszenie zadbało, aby każdy mógł rozgrzać 
się herbatą i kawą, a także poczęstować ciastem.

Mamy nadzieję, że ta piesza pielgrzymka stanie się corocznym wydarzeniem, służącym uczczeniu pamięci wspaniałego rodaka 
Karola Wojtyły.  Wszystkim, którzy pomogli i włączyli się w organizację pielgrzymki gorąco dziękujemy. Wszystkich pielgrzymów 
za rok serdecznie zapraszamy.

/Stowarzyszenie IMPULS/

zdjęcia: Impuls / redakcja
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