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Sołectwa Seroki-Wieś 
oraz Teresin-Gaj zorgani-
zowały sąsiedzkie biesiady 
przy bogato zastawionych 
stołach...

Więcej na str. 7.

Wierni z parafii, a także 
goście i pielgrzymi mogli  
7 sierpnia modlić się przy  
relikwiach św. o. Pio. W cza-
sie wakacji relikwie (habit 
oraz rękawiczka) podróżo-
wały po Polsce, a tego dnia 
dotarły do Niepokalanowa.

Więcej na str. 6
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Przeżywamy obecnie 
prawdopodobnie najcie-
plejsze lato w ostatnich 
kilkudziesięciu latach. Jest 
połowa września, jest chłod-
niej, jest deszczowo, ale być 
może wysokie temperatury 
jeszcze powrócą. Na pewno 
nie 35-40 stopni Celsjusza, 
ale wrzesień ma być jeszcze 
bardzo ciepły. Wiem, że to 
żadna odkrywcza informacja, 
każdy z Państwa przecież na 
swój sposób doświadczył 
upałów i słonecznego wy-
niszczenia. Warto to wspo-
mnieć z innego powodu – ko-
lejne takie piękne lato może 
być za 100, 200, a może 
500 lat. Tego nie wiemy, ale 
prawdopodobnie wielu z nas 
może nie doczekać kolejnych 
tak słonecznych i ciepłych 

dni, jakie mieliśmy w Polsce 
w minionych miesiącach. 
Warto zapamiętać ten czas 
i odnosić go potem do róż-
nych wydarzeń swojego  
życia. Będziemy wspominać 
i pamiętać, że takie czy inne 
ważne wydarzenie naszego 
życia było w tym pamiętnym, 
ciepłym roku. Za 20, 30 lat 
opowiemy naszym potom-
kom mniej więcej takie histo-
rie, jak np. opowiadana nam 
do dziś tzw. zima stulecia  
z przełomu roku 1978/1979. 
Wakacje i rekordowe upały 
za nami, więc mamy co 
wspominać. Czas wrócić do 
szkoły, czas wrócić z urlopów 
do pracy, czas postawić na 
półki pamiątki przywiezione 
z wakacji. Życzymy wszyst-
kim siły, zapału i wytrwałości. 

W szóstym wydaniu ga-
zety Teresin24.pl kilka rela-
cji z wydarzeń związanych  
z Niepokalanowem – od-
pust parafialny, relikwie  
o. Pio, pielgrzymka na Jasną 
Górę, dożynki parafialne. Po-
nadto przypomnimy sobie 
najważniejsze pożary , wy-
padki oraz interwencje stra-
żackie z minionego okresu. 
Odwiedzimy Granice, gdzie  
z inicjatywy kpt. H. Ku-
charskiego powstała nowa 
kapliczka oraz zajrzymy na 

trasę rajdu rowerowego, jaki 
odbył się w naszej gminie.  
Będziemy też w Szymanowie, 
aby sprawdzić jak wyglądał  
1 września w tamtejszych 
szkołach. Wkładamy już pra-
wie jesienne kapcie, siadamy 
wygodnie w fotelach i czy-
tamy! Dobrej lektury, mam 
nadzieję, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Paweł Wróblewski, 
Redaktor Naczelny

Kolejne takie wakacje 
za 100 lat… 

Co w gazecie? S s a k  z  T y b e t u ?
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W sobotni poranek,  
9 września, grupa około 
100 rowerzystów wyru-
szyła na trasę Rajdu Ro-
werowego pod hasłem  

„Od Chełmońskiego do 
Ślewińskiego”. Około  
12 kilometrowa, ma-
lownicza trasa pro-
wadziła przez miejsca 

związane ze słynnymi 
polskimi malarzami,  
Józefem Chełmońskim oraz 
Władysławem Ślewińskim, 
żyjącymi na przełomie XIX  
i XX wieku i związanymi  
z terenami obecnej Gminy 
Teresin. W rajdzie uczestni-
czył również Piotr Chełmoń-
ski, potomek malarza. 

Rowerzyści zebrali się  
w sobotni poranek  
w okolicach dworca PKP  
w Teresinie, skąd wszyscy 
ruszyli ul. Torową, a potem 
ul. Szymanowską do Szy-
manowa. – Życzę wszystkim 
dobrych wrażeń i proszę 
jechać w rytmie turystycz-
nym, a nie rytmie wyścigu 
Tour do France – mówił na 
starcie imprezy Marek Ole-
chowski, Wójt Gminy Te-
resin. Pierwszy przystanek  
to ul. Zielona 16 w Szyma-
nowie, gdzie znajduje się 
dom matki Chełmońskiego, 
w którym bywał również 
sam malarz. Obecni wła-
ściciele budynku, Państwo 
Łukasiakowie nie inge-
rowali zbytnio w kształt  
i wygląd domu, stąd można 
w nim znaleźć wiele au-
tentycznych i zabytkowych 
elementów, pochodzących 
z czasu zamieszkania przez 
Izabelę Chełmońską. 

Na miejscu głos zabrał 
Piotr Chełmoński, potomek 
słynnego malarza, który dość 
szczegółowo opowiedział hi-
storię życia Józefa Chełmoń-
skiego. Obok domu można 
było obejrzeć małą wy-
stawę prac malarskich dzieci  
ze szkoły w Szymanowie. 

Następnym przystan-
kiem był cmentarz pa-
rafialny w Szymanowie.  
W tym miejscu kwiaty na 
grobie matki Chełmoń-
skiego złożył Wójt Marek 

Olechowski, wraz z Radnym 
Hubertem Koneckim oraz 
Piotrem Chełmońskim. 

Z Szymanowa trasa 
rajdu dalej wiodła przez 
Strugi i Skotniki do Miko-
łajewa, gdzie w tamtej-
szym kościele parafialnym 
chrzczony był Władysław 
Ślewiński. Rowerzystów 
przywitał Jarosław Miaśkie-
wicz, Prezes Towarzystwa 
Miłośników Malarstwa 
Władysława Ślewińskiego. 
Malarz był mocno związany 

z tamtą okolicą – urodził się 
w pobliskim Białyninie, zaś 
na cmentarzu parafialnym  
w Mikołajewie pochowana 
jest jego matka, Helena. 

Zakończeniem rajdu 
było wspólne ognisko  
z kiełbaskami na łące obok 
plebanii oraz konkursy wie-
dzy na temat Chełmońskiego  
i Ślewińskiego. 

PW

Rowerem z Teresina,  
przez Szymanów, do Mikołajewa – czyli szlakiem Chełmońskiego i Ślewińskiego

R E K L A M A



11.09.2015 r.4

W poniedz ia łek,  
17 sierpnia około godziny 
20 wydarzył się wypadek 
na drodze krajowej 92 w Pa-
protni. 32-letni mężczyzna, 

mieszkaniec Błonia, kierując 
samochodem marki Opel, 
podczas manewru wyprze-
dzania stracił panowanie 
nad pojazdem, po czym 

samochód zjechał z pasa 
ruchu i dachował w rowie.  
Kierującego samochodem 
oraz pasażerkę kobietę, 
20-letnią mieszkankę 
Gminy Teresin zabrała ka-
retka pogotowia do szpitala  
w Sochaczewie.

Na miejsce jako pierwsi 
dotarli strażacy z OSP 
Paprotnia. Niezwłocznie 
przystąpili do udzielenia 
pierwszej kwalifikowanej 
pomocy. Działania polegały 
na założeniu kołnierza wy-
ciągniecie uwiezionych osób  
z samochodu na noszach 
typu deska. Dużym zagro-
żeniem w trakcie działań 

był zapach benzyny. Dzięki 
narzędziom hydraulicznym 
mogli dostać się do akumu-
latora i dzięki temu odciąć 
zasilanie. Następnie pojazd 
został zalany pianą, dla 
większego bezpieczeństwa. 
Na miejsce zostały zadyspo-
nowane kolejne jednostki 
OSP Niepokalanów, OSP Pa-
protnia, oraz PSP Sochaczew. 
Przybyły także dwa zespoły 
ratowniczo-medyczne oraz 
policja. Działania strażaków 
polegały również na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia. 

/Red./

Od 1 września policjanci 
prowadzą działania bez-
pieczna droga do szkoły. 
Kontrolują jak kierowcy za-
chowują się zwłaszcza tam, 
gdzie przemieszczają się 
uczniowie. Niestety, nawet 
wzmożone kontrole Policji 
nie działają na wyobraź-
nię niektórych kierowców  
i nie mobilizują do rozsądku  
i przestrzegania przepisów. 
2 września jeden z nich stra-
cił prawo jazdy ponieważ 
przed szkołą gdzie obowią-
zuje 50 km/h, jechał ponad 
100 km/h.

Trwa policyjna akcja — 
bezpieczna droga do szkoły. 
Funkcjonariusze patrolują 
rejony szkół, nadzorują ruch 
w miejscach, gdzie najczę-
ściej przemieszczają się 
uczniowie, kontrolują pręd-
kość pojazdów na ulicach  
i drogach, przy których usy-
tuowane są szkoły. Jednak 
ani świadomość zagrożenia 
jakie może to spowodować 
ani widok dzieci ze szkolnymi 
plecakami nie powstrzymuje 
niektórych kierowców przed 
lekceważeniem przepisów.

W środę, 2 września, 
przed szkołą podstawową 
w miejscowości Paprotnia,  
w powiecie sochaczewskim 

patrol ruchu drogowego 
nadzorował ruch i kontro-
lował prędkość  z jaką po-
ruszają się pojazdy. Było to  
w czasie, gdy w rejonie 
szkoły znajdowało się sporo 
dzieci kończących lekcje. Po-
licjanci zauważyli jadącego 
citroena, który poruszał 
się z dużą prędkością. Gdy 
zmierzyli prędkość pojazdu, 
okazało się, że pojazd je-
dzie z prędkością 105 km/h. 
mimo dozwolonej prędkości 
50 km/h. Został zatrzymany 
przez policjantów. Kierują-
cym był 35 letni mężczyzna. 
Policjanci zatrzymali prawo 

jazdy mężczyzny, a jego sa-
mego ukarali mandatem.

Takie zachowanie jest 
przykładem skrajnej nieod-
powiedzialności. Jazda z taką 
prędkością w miejscu gdzie 
w każdym momencie na 
jezdni może pojawić się pie-
szy to ogromne zagrożenie.  
W przypadku, gdy pieszym 
jest dziecko, często w wieku 
kilku lat zagrożenie wzrasta. 
Dzieci w każdym momencie 
mogą pojawić się na jezdni, 
mogą się zapomnieć i wtar-
gnąć wprost pod pojazd. 
Uderzenie pojazdu z taką 
prędkością, może zakończyć 

się tylko w jeden sposób.
Przejeżdżając w pobliżu 

szkół lub miejsc, gdzie jezd-
nię przekraczają dzieci mu-
simy zachować szczególną 
ostrożność nie tylko pod-
czas policyjnych działań, ale 
zawsze, zwłaszcza podczas 
roku szkolnego. Pamiętajmy 
też, że dziecko może zapo-
mnieć o zasadach obowiązu-
jących na drodze i każdy kie-
rujący pojazdem musi być 
tego świadomy i zawsze móc 
bezpiecznie wyhamować.

autor. st. sierż. Joanna 
Olszar/KPP Sochaczew

W poniedziałkowe po-
południe, 17 sierpnia, niebo  
w Granicach zostało spowite 
gęstym dymem. W okolicach 
ul. Strażackiej, Wschodniej, 
Miłej i Nowej wybuchł po-
żar, który ogarnął kilka nie-
zamieszkałych działek. Pa-
liła się sucha trawa i gałęzie,  
a silny wiatr powodował,  
że pożar niebezpiecznie 
zbliżał się do domów na ul. 
Strażackiej i Nowej. Na miej-
sce akcji jako pierwsi dotarli 
strażacy z OSP Niepokala-
nów, których pierwszym za-
daniem było powstrzymanie 
ognia zbliżającego się do do-
mów. W akcji bardzo licznie 
brali udział także okoliczni 

mieszkańcy. W gaszenie 
pożaru włączyły się także 
jednostki OSP Teresin oraz 
OSP Paprotnia. Na szczęście 
udało się zatrzymać i ugasić 
płomienie ognia.

Prawdopodobną przy-
czyną pożary było zapalenie 
się trawy na ul. Miłej (ulica 
łącząca ul. Wschodnią i Stra-
żacką). Świadkowie widzieli 
w tych okolicach młodzież, 
jeżdżącą rowerami i rzuca-
jącą petardy. Oględziny miej-
sca pożaru wyraźnie wska-
zują, że to właśnie ogień  
z petard był przyczyną 
pożaru. 

/Red./

Na granicy Gminy Tere-
sin i Gminy Kaski w piątek, 
7 sierpnia wybuchł wielki 
pożar słomy. Na polach 
znajdowały się pozostało-
ści po żniwach, a ogromne 
upały, susza i nieostrożność 
ludzka spowodowały zapa-
lanie się tej bardzo suchej 
słomy. W sumie spłonęło 
kilka hektarów rżyska wraz 
ze słomą. Pożar bardzo 
szybko się rozprzestrzeniał 
i zagrażał znajdującym się 
w okolicy domom. W akcji 

gaśniczej udział brało kilka 
jednostek strażackich z po-
wiatu grodziskiego i powiatu 
sochaczewskiego, zarówno 
zawodowych oraz ochotni-
czych. Gaszenie pola oraz 
zabezpieczanie okolicznych 
upraw trwało kilka godzin. 
Wozy strażackie musiały 
wielokrotnie uzupełniać 
zbiorniki z wodą. Strażakom 
w gaszeniu pożaru pomagali 
też okoliczni mieszkańcy.

/Red./

Wypadek w Paprotni na drodze nr 92       

Jechał w Paprotni 105 km/h  
i stracił prawo jazdy!

Groźny pożar w Granicach!  
Czy to było podpalenie?

Wielki pożar na polu 
w Kaskach

997 * 998 * 999
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Jak klienci SIME Polska 
oceniają gaz ziemny? Czy 
są zadowoleni z korzystania  
z „błękitnego paliwa”? Spo-
tykamy się z Panią Anną  
i Panią Grażyną, które ko-
rzystają z gazu ziemnego  
i opowiadają nam o swoich 
wrażeniach. 

Pani Grażyna z So-
chaczewa przeszła z eko-
groszku na gaz ziemny. 
Docenia czystość, wygodę 
i brak obsługi ogrzewania. 

Zmieniłam ogrzewania 
na gazowe w 2013 roku. 
Wcześniej miałam kocioł na 
eko-groszek. Muszę przy-
znać, że dla mnie to wielka 
korzyść. Dokładnie nie po-
trafię powiedzieć jaka jest 
różnica finansowa, zatem 
jest ona niezauważalna,  ale 
od czasu założenia gazu nie 
mam żadnej pracy i obsługi 
przy ogrzewaniu. Wszyst-
kim steruje komputerek 
zainstalowany w domu,  
w korytarzu. Cieszę się, bo 
nie muszę się brudzić, wyno-
sić popiołu, ładować i prze-
chowywać węgla w kotłowni. 
Przy gazie nie mam żadnej 
pracy! Dodatkowo z wol-
nego miejsca po kotłowni 
zrobiłam sobie dodatkowy 
pokój, więc to też korzyść  
dla mnie. Według mnie 
koszty i opłaty związane  
z używaniem gazu nie są 

duże. Przecież eko-groszek 
też nie jest tani, a dodat-
kowo trzeba się przy nim 
mocno napracować. Mówiąc 
szczerze, dla mnie eko-gro-
szek to była wręcz tragedia! 
Byłam przerażona, ponie-
waż jeszcze miałam takiego 
pecha, że kocioł często mi 
się wygaszał i to stwarzało 

wiele problemów.. Poza tym 
kurz, dym, popiół, dlatego 
zdecydowałam się przejść na 
gaz ziemny. Przyłączając się 
do sieci gazowej SIME Polska 
wszystkie procedury z tym 
związane zleciałam firmie 

„Gaz-servis” z Sochaczewa, 
która niemal wszystko za 
mnie załatwiła. Poza tym 

udało mi się uzyskać dota-
cję z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Dzięki 
temu o kilka tysięcy obni-
żyłam koszty założenia całej 
instalacji. 

Pani Anna z Teresina 
przeszła z oleju opałowego 

na gaz ziemny. Jest zado-
wolona z niższych kosztów 
ogrzewania.

Przeszłam na gaz ziemny 
kilka lat temu, w okresie 
kiedy olej opałowy był bar-
dzo drogi. Musiałam coś 
zrobić, aby obniżyć koszty 
ogrzewania. I tak się stało! 

Różnica wówczas wynosiła 
ok. 50% na korzyść gazu 
ziemnego. Dzięki tej inwesty-
cji znacząco obniżałam więc 
koszty ogrzewania domu.  
Co prawda obecnie olej opa-
łowy trochę staniał, ale to  
i tak nadal byłyby dla mnie 
za duże koszty, aby ogrzewać 
się olejem opałowym. Poza 

tym SIME Polska tez obniża 
ceny gazu. Z gazu ziemnego 
jestem więc bardzo zado-
wolona. Proces przyłączenia 
zleciałam firmie wykonaw-
czej, ponieważ bardzo dużo 
pracuję i nie miałam czasu 
zajmować się tym wszystkim. 
Zostałam więc obsłużona 
kompleksowo. Wiem też, 
że koszty ogrzewania ga-
zem często zależą od kotła. 
Czasem warto założyć lepszy, 
droższy piec, ale to później 
się rekompensuje w ilości 
spalonego gazu. Używanie 
gazu ziemnego nie wymaga 
ode mnie żadnej pracy  
i działania. Wszystko jest 
nowoczesne i bezobsługowe. 
Jedynie raz w roku należy 
zrobić serwis kotła. 

Tekst sponsorowany

Dziewięcioro pielgrzy-
mów ruszyło w sobotę 25 
lipca teresińskim odcinkiem 
Drogi  św. Jakuba. Trasa li-
czyła 15 km. Rozpoczęła 
się w Ludwikowie (tu szlak 
wchodzi od strony Gminy 
Baranów). Po drodze uczest-
niczyliśmy we Mszy św.  
w Niepokalanowie, odwie-
dziliśmy Panią Jazłowiecką 
w Szymanowie. Poznawali-
śmy też małe formy sakralne, 
czyli przydrożne kapliczki 
i krzyże. Zakończyliśmy  
w Maurycewie (na granicy  
z Gminą Wiskitki), a po po-
wrocie wspólny posiłek spo-
żyliśmy w Niepokalanowie.

Przypomnijmy, że tere-
sińska Droga Jakubowa jest 
częścią Warszawskiej Drogi 
Świętego Jakuba, prowadzą-
cej z Warszawy do Santiago 
de Compostela w Hiszpanii. 
Otwarta została trzy lata 
temu i odpowiednio ozna-
kowana charakterystyczną 
jakubową muszelką. Wę-
drowanie Drogą Jakubową 
jest inne niż tradycyjne piel-
grzymowanie; ma charakter 
bardziej indywidualny, w po-
zornej ciszy, ale w żywej rela-
cji ze Stwórcą. To też wyjąt-
kowa okazja do obcowania  
z naturą i spotykanymi 
cudami architektury. 

Tegoroczna pielgrzymka 
jakubowa przygotowana 
została przy współpracy 
Gminy Teresin i Klasztoru 
Niepokalanów. 

Klienci SIME Polska opowiadają  
o zaletach zmiany ogrzewania  

na gaz ziemny

Szlakiem  
św. Jakuba

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wierni z parafii, a także 
goście i pielgrzymi mogli  
7 sieprnia zobaczyć i mo-
dlić się przy relikwiach  
św. o. Pio z Pietrelciny.  
W czasie tegorocznych wa-
kacji relikwie świętego (ha-
bit oraz rękawiczka, którą 
okrywał stygmaty) podróżo-
wały po Polsce, a tego dnia 
dotarły do Niepokalanowa. 

– Przychodzimy, aby dzięko-
wać Bogu za dar tego wiel-
kiego świętego, ale też aby 
się gorąco modlić. Za jego 
wstawiennictwem prosimy 
dziś o zdrowie naszej duszy  
i ciała – mówił na początku 
Mszy św. o. Mirosław 

Bartos, Gwardian Klasztoru  
w Niepokalanowie. 

Relikwie św. o. Pio zo-
stały wystawione w nie-
pokalanowskiej bazylice  
o godzinie 15. Podsumowa-
niem całego nabożeństwa 
była Msza św. o godzinie 18, 
którą wraz z franciszkanami 
z Niepokalanowa odprawił  
o. Paolo Cecere, 83-letni 
włoski kapłan, który przez 
wiele lat dobrze znał o. Pio i 
często się u niego spowiadał. 

Po Mszy o. Cecere 
opowiadał o swoim życiu 
i znajomości ze świętym. - 
Mogę dzisiaj powiedzieć, 

że miałem wielkie szczęście, 
ponieważ otrzymałem w ży-
ciu łaskę poznania o. Pio, aby 
mogły się wypełnić plany, ja-
kie miał wobec mnie Pan Bóg 

– mówił ks. Cecere opowia-
dając o tym, jak święty prze-
powiedział jego kapłaństwo  
i pobłogosławił pracy dusz-
pasterskiej. Jest przekonany 
o tym, że dzięki wstawien-
nictwu świętego zakonnika 
doświadczył wielu cudów. 
Jak dodaje wciąż czuje obec-
ność świętego przyjaciela 
przy sobie.  

Peregrynacja w Polsce 
habitu i rękawiczki, pod którą 
o. Pio ukrywał stygmaty 

na rękach to wyjątkowe 
wydarzenie. Jak wyjaśnia  
ks. Cecere relikwie te opu-
ściły Włochy tylko raz, kiedy 
zawieziono je na 48 godzin 
do Londynu. - Macie nieby-
wałe szczęście, bo w Polsce 
pozostają przez 25 dni. Wie-
rzę, że to przyniesie wiele 
owoców w waszej parafii,  
w waszych rodzinach  
i w waszych sercach – mówił. 
Po świadectwie o. Cecere 
odbyło się błogosławień-
stwo wiernych relikwiami 
o. Pio. 

PW

Pielgrzymi wędrujący na 
Jasną Górę w Warszawskiej 
Akademickiej Pielgrzymce 
Metropolitarnej drugiego 
dnia swojego marszu, czyli  
6 sierpnia, przechodzili 
przez Niepokalanów. Pod-
czas uroczystej Mszy św.  
o godzinie 10 modlono się 
za Andrzeja Dudę, który 
równolegle w tym samym 
czasie w parlamencie skła-
dał ślubowanie i oficjalnie 
rozpoczynał pełnienie funk-
cji Prezydenta. 

- Już na początku Waszej 

pielgrzymki chcę wam ser-
decznie podziękować, za 
to, że jesteście stróżami 
poranka, świadkami zmar-
twychwstałego Jezusa  
i obrońcami prawdy.  
Św. Maksymilian mówił,  
że im większa ofiara, tym 
większe błogosławieństwo, 
a wasza pielgrzymka to prze-
cież wielki trud. Życzę Wam, 
aby ta ofiara przyniosła jak 
największe owoce. W tym 
czasie modlimy się także 
za nowego Prezydenta, An-
drzeja Dudę. Niech czas jego 

prezydentury będzie dla 
naszego kraju i dla każdego  
z nas czasem błogosławio-
nym – mówił na początku 
Mszy św. o. Mirosław Bar-
tos, Gwardian klasztoru  
w Niepokalanowie. 

Pielgrzymkowej Mszy św. 
w Niepokalanowie przewod-
niczył bp Marek Solarczyk, 
biskup pomocniczy diecezji 
warszawsko-praskiej. - Jak 
zawsze podczas naszej piel-
grzymki w Niepokalanowie 
przeżywamy tajemnicę 
przemienienia Pańskiego. 

Stajemy dziś wobec tajem-
nicy Jego łaski, zawierzamy 
wszystkie intencje, prośby. 
Życzę wam, aby ten czas 
pielgrzymki był dla was i dla 
tych, za których się modlicie 
czasem łaski i prawdziwego 
przemienienia – mówił pod-
czas homilii. 

Ks. Biskup Solarczyk po-
błogosławił też narzeczonym 
Monice i Krzysztofowi, któ-
rzy podczas tej Mszy przyjęli 

sakrament małżeństwa. 
Wśród księży odprawiają-
cych pielgrzymkową Mszę w 
Niepokalanowie był również 
m. in. bp Franciszek Rabek, 
biskup polowy Sił Zbrojnych 
Słowacji oraz Prowincjał  
Ojców Franciszkanów,  
o. Wiesław Pyzio. 

Tradycyjnie parafianie 
z Niepokalanowa aktywnie 
włączyli się pomoc i przy-
gotowanie posiłków dla 

pielgrzymów. Warszawska 
Akademicka Pielgrzymka 
Metropolitalna to ponad 
3000 osób, natomiast dzień 
wcześniej, 5 sierpnia przez 
Niepokalanów przechodziła 
ponad 500 osobowa grupa 
pielgrzymów z diecezji ełc-
kiej. Również oni zostali przy-
jęci posiłkiem i obdarowani 
prowiantem na dalszą drogę. 

/Red./

Relikwie św. o. Pio w Niepokalanowie

Niepokalanów: Ślub podczas 
pielgrzymki oraz modlitwa  

za Prezydenta Andrzeja Dudę

WYDARZENIA
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W  Teresinie-Gaju po ze-
braniu sołeckim zwołanym 
na okoliczność podziału 
funduszu sołeckiego pod-
jęto inicjatywę  o zorgani-
zowaniu spotkania miesz-
kańców w formie  pikniku 
sąsiedzkiego. Celem im-
prezy, która odbyła się  
w sobotę, 29 sierpnia, 
było wzajemne poznanie 

się lokalnej społeczno-
ści, która  ma charakter 
rodzinnych gospodarstw 
rolniczych oraz domów 
jednorodzinnych. 

Od pomysłu  do realizacji 
sprawy potoczyły się w bły-
skawicznym tempie. Grupa 
mieszkańców przy udziale 
sołtysa i rady sołeckiej zor-
ganizowała kilka spotkań, 

na których uzgodniono 
program nastawiony  na in-
tegrację mieszkańców. Im-
prezę pod hasłem Pierwszy 
Integracyjny Piknik „Dzień 
Sąsiada” udało się zrealizo-
wać w sobotę 29 sierpnia, na 
placu zabaw przy ul. Space-
rowej. Spotkanie zostało sfi-
nansowane ze składek około 
100 mieszkańców, którzy 

byli chętni się zintegrować.
Piknik  przygotowano  

i przeprowadzono w bar-
dzo profesjonalnym stylu  
i formie, zapewniał on za-
bawę dla dzieci i dorosłych. 
Na wstępie Sołtys Teresina-
Gaju, Kazimierz Dąbrowski, 
w krótkim powitaniu podzię-
kował za przybycie i zaprosił 
do wspólnej zabawy. Sygna-
łem do  rozpoczęcia był po-
częstunek - pajda  chleba ze 
smalcem i ogórkiem. Następ-
nie zaproszeni strażacy z OSP  
Teresin przy pomocy podno-
śnika (podest koszowy) oraz 
wozu bojowego dali pokaz 
jakim potencjałem dyspo-
nują te pojazdy. Kolejnym 
punktem programu były 
animacje dla najmłodszych, 
gorąca grochówka,  grillo-
wane   kiełbasy i  kaszanki, 
domowe ciasta i sałatki.  
Oprócz przygotowanych  
potraw  mieszkańcy rów-
nież przynosili swój wkład na 

wspólny stół. Sobotniemu 
spotkaniu towarzyszyła 
dobra pogoda, przy której 
przeprowadzono zabawy 
i konkursy dla wszystkich 
mieszkańców, m.in. gry ze-
społowe, tj.  przeciąganie 

liny, bieg w workach oraz 
indywidualne konkursy  
z cennymi nagrodami. Fina-
łem pikniku był rzut gumia-
kiem Sołtysa na odległość, 
nagrodę dla zwycięzcy 
ufundował Sołtys, a był to  
okolicznościowy dyplom 

wraz ze słoikiem domowego 
przecieru pomidorowego. 
Przez cały czas imprezy nie 
brakowało wyśmienitych 
humorów, muzyki, tańców  
i prawdziwie biesiadnego 
nastroju. Zaproszono też go-

ści - Dyrektora Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, Marka 
Misiaka oraz Prezesa OSP  
Teresin Jarosława Zająca. 

Organizatorzy
Foto: Wojciech Traczyk 

Sołectwo Seroki-Wieś 
postawiło na integrację 
mieszkańców. Nowy soł-
tys, Paweł Zdanowski wraz 
z radnym Danielem Zda-
nowskim zaplanowali, aby 
wreszcie cała miejscowość 

spotkała się przy wspólnym 
stole. Takie spotkanie udało 
się zrealizować w sobotę, 
22 sierpnia. Zaproszenia na 
spotkanie osobiście i bezpo-
średnio dostarczane były 
do prawie każdego domu  

w Serokach-Wsi. Dzięki 
temu blisko 100 osób  spo-
tkało się na polu, obok 
Sołtysa.

Impreza była przygoto-
wana bardzo profesjonalnie, 

a stoły uginały się od dużej 
ilości pysznego jedzenia. Nie 
zabrakło grillowanej kieł-
basy i mięs, pieczonych ziem-
niaków, sałatek, przekąsek, 
ciasta, słodyczy. Obok sto-
łów rozpalone było ognisko, 

gdzie również można było 
upiec kiełbaskę. Ponadto 
Sołtysowa przygotowała 
specjalnie na ten dzień zupę 
ziemniaczaną. Poczęstunek 
przygotowany był częściowo 
ze składek mieszkańców,  
a częściowo ze środków wła-
snych organizatorów. Oprócz 
tego mieszkańcy również 
przynosili swój wkład na 
wspólny stół. Sobotniemu 

spotkaniu towarzyszyły 
dobra pogoda, wyśmienite 
humory, muzyka, tańce  
i prawdziwie biesiadny na-
strój. Gośćmi specjalnymi 
spotkania w Serokach był 
Wójt Marek Olechowski 
oraz Marek Misiak, Dyrektor 
Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej.

PW

Dzień sąsiada
przednia biesiada mieszkańców Teresina-Gaju

„Święto pieczonego ziemniaka”
czyli dobra zabawa i sąsiedzkie klimaty w Serokach-Wsi

SĄSIEDZKIE KLIMATY
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7 lipca oficjalnie rozpo-
czął się „Remont obiektu 
mostowego” w Pawłowi-
cach. Prace będą polegały 
na poszerzeniu i general-
nym odnowieniu przeprawy 
nad Utratą. Remont ma się 
zakończyć do 30 paździer-
nika, natomiast wśród 
mieszkańców Pawłowic roz-
gorzała dyskusja, czy przy-
gotowana przez wykonawcę 
tymczasowa przeprawa dla 
pieszych jest wystarczająco 
wygodna i bezpieczna. 

Mieszkańcy Pawłowic  
w czasie remontu mostu 
nad Utratą musieli przyzwy-
czaić się do kilkutygodniowej 
niewygody. Remont mostu 
prowadzony jest etapami 

(tzw. „połówkami”), tzn. nie 
był od razu zamknięty w ca-
łości, ale prace prowadzone 
były na jednej, a następnie 
na drugiej połowie. Dzięki 
temu na pewno przeprawa  
z jednego na drugi brzeg była 
łatwiejsza i nie wymagała ko-
rzystania z kładki. Obecnie,  
w ostatniej fazie remontu 
na kilka tygodni most zo-
stanie całkowicie wyłączony  
z użytkowania. W tym cza-
sie samochody będą musiały 
korzystać z objazdów, a piesi 
i rowerzyści z drewnianej 
kładki, położonej na pon-
tonach. Zarzuty mieszkań-
ców dotyczą głównie faktu,  
iż osoby starsze nie są w sta-
nie wraz z rowerem pokonać 

schodów znajdujących się 
na początku i końcu kładki. 
Jednak jak wyjaśnia mgr inż. 
Oskar Kielczyk, kierownik 
budowy, wykonanie kładki 
na wysokości ulicy było nie-
możliwe. Należałoby wów-
czas wykonać duże nasypy  
z dwóch stron, a to w zasa-
dzie „byłoby budowaniem 
drugiego równoległego 
mostu”. Jego zdaniem 
jest to nieopłacalne i zbyt 
czasochłonne. 

Pan Kielczyk zapewniał, 
że wykonawca dołoży wszel-
kich starań, aby połówki 
mostu były jak najdłużej 
dostępne dla mieszkańców 
oraz żeby ostatni etap bu-
dowy, kiedy most w całości 

będzie zamknięty, przebiegł 
szybko i sprawnie. Niestety 
w przypadku tego inwesty-
cji nie zawsze idealnie da się 
spełnić wymagania każdej ze 
stron. 

Nowy most na Utracie  
w Pawłowicach jest bu-
dowany na tej samej, ale 
mocno wzmocnionej  
i uzbrojonej konstrukcji. 
Nowa przeprawa będzie 

szersza od dotychczasowej. 
Oczywiście całkowicie nowa 
będzie nawierzchnia, a także 
wykonany będzie chodnik. 

/Red./

Czwartek, 13 sierpnia 
przejdzie do historii Granic 
oraz całej Gminy Teresin. 
Tego dnia odbyło się ofi-
cjalne i uroczyste zakończe-
nie budowy nowej kapliczki 
przy ul. Południowej, obok 
obiektów OSP Teresin. Ini-
cjatorem powstania tej ka-
pliczki jest kpt. Henryk Ku-
charski, mieszkaniec Granic  
i Honorowy Obywatel 
Gminy Teresin. 

Początkiem uroczysto-
ści była Msza św. w Nie-
pokalanowie Lasku, której 
przewodniczył o. Stanisław 
Piętka. - Krzyż przydrożny 
i kapliczka to zewnętrzne 
znaki naszej wiary. To ozna-
cza, że nie jest jeszcze źle  
w narodzie, w naszej gminie 
i parafii bo chcemy dać świa-
dectwo. Ludzie, którzy będą 
przechodzić obok i widzieć 
tę nową kapliczkę, choćby 

byli obojętni religijnie, to 
zawsze się zastanowią co to 
jest, dlaczego kapliczka zo-
stała zbudowana oraz kto  
i kiedy ją postawił – mówił 
podczas Mszy o. Piętka. 

Po Mszy o. Stanisław 
wraz z o. Wiesławem Kocem, 
kapelanem gminnym straży 
pożarnych dokonali poświę-
cenia figur świętych, które 
miały zostać umieszczone  
w kapliczce: figura Matki Bo-
żej Fatimskiej, św. Jana Pawła 
II, św. Floriana, św. Maksy-
miliana i św. Krzysztofa.

Następnie wszyscy zgro-
madzeni przeszli ul. Teresiń-
ską i Łąkową w uroczystej 
procesji z Lasku do kapliczki 
przy ul. Południowej, śpie-
wając pieśni maryjne.  
Na miejscu nastąpiło po-
święcenie kapliczki i usta-
wienie figur. Inicjatorem 
powstania kapliczki i głów-
nym fundatorem jest kpt. 
Kucharski, który przez kilka 
minionych lat konsekwent-
nie dążył do zakończenia tej 
budowy. Wyraźnie wzru-
szony i przejęty mówił, że 
kosztowało go to sporo 
trudu i wysiłku, ale jak pod-
kreślał „dla strażaka nie ma 
nic niemożliwego”. 

W uroczystości wziął też 
udział Marek Jaworski, Za-
stępca Wójta Gminy Teresin, 
który pogratulował Panu 
Kucharskiemu niezłomności, 
siły i determinacji w tej spra-
wie.  - To miejsce i wydarze-
nie wpisuje się dziś na stałe 
w historię Granic, ale też  
w historię naszej kultury 
chrześcijańskiej.  Panie 
Henryku, życzę dalszej siły  
i zapału, bo wiem, że ma Pan 
kolejne ciekawe plany i po-
mysły – mówił M. Jaworski. 

Główna figura w ka-
pliczce, Matka Boża Fatim-
ska, została ufundowana 
przez mieszkańców sołectwa 

Granice Osiedle, którzy na 
ten cel przeznaczyli część 
środków z funduszu sołec-
kiego. W uroczystości udział 
wzięli także mieszkańcy Te-
resina i Granic, sołtys Granic 

Osiedla Paweł Wróblewski, 
strażacy z OSP Teresin oraz 
ojcowie z Niepokalanowa 
Lasku. 

/Red./

Będzie nowy most w Pawłowicach.  
Drewniana kładka jest wystarczająca? 

Granice: Budowa kapliczki zakończona
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O. Andrzej Sąsiadek, 
Proboszcz Parafii Niepo-
kalanów ponownie gościł  
w programie „Pytanie na 
śniadanie” w Programie 

Drugim Telewizji Polskiej. 
Emisja odcinka z udziałem o. 
Sąsiadka odbyła się w ponie-
działek, 27 lipca. Duchowny 
w Niepokalanowa został 

zaproszony do rozmowy na 
temat nowoczesnych spo-
sobów zachęcania wiernych 
do Kościoła. Jak przyciągnąć 
wiernych, jakie metody są 
skuteczne, co jest kontro-
wersyjne, a co nie budzi 
emocji? Zaproszonymi go-
śćmi w studiu byli ponadto 
Eliza Michalik, publicystka 
oraz Michał Kondrat, reżyser. 
Wideo z programu z udzia-
łem o. Andrzeja Sąsiadka 
można obejrzeć na stronie 
www.teresin24.pl

/Red./

W okolicy przejazdu 
kolejowego w Serokach, 
przy drodze powiatowej 
łączącej Kaski i Gongolinę 
z drogą krajową 92 ktoś 
porzucił samochód oso-
bowy. Auto pojawiło się na 

poboczu drogi pod koniec 
lipca. Niestety dość szybo 
stało się obiektem zaintere-
sowania złodziei i wandali. 
Najpierw jednej nocy znik-
nęły koła. Auto zostało na 
podwoziu. Następnej nocy 

zostały powbijane szyby. 
Samochód był porzucony  
w miejscu dość odległym od 
domów, stąd łatwo i anoni-
mowo przychodziło wanda-
lom niszczenie pojazdu. Za 
kolejne kilka dni samochód 

został postawiony na boku. 
Dopiero interwencje i apele 
mieszkańców oraz przejezd-
nych spowodowały, że sa-
mochód, a właściwie to, co 

z niego pozostało został za-
brany z pobocza drogi przez 
Policję. 

/Red./

o. Andrzej Sąsiadek  
ponownie gościem w 

„Pytania na śniadanie” w TVP2  

Porzucony samochód w Serokach,  
czyli krótka historia zniszczenia

R E K L A M A
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Rozpoczął się już nowy 
rok szkolny. Po dwóch mie-
siącach wakacji uczniowie 
z Szymanowa wrócili do 
swych szkół, ale także po-
wędrowali dalej. A co ich 
spotkało nowego w murach 
szkoły? Czy można się spo-
dziewać zmian w przyszłych 
miesiącach ? 

 
Do Szkoły Podstawo-

wej im. Mikołaja Koper-
nika uczęszczać będzie 166 
uczniów. Już po wejściu 
do budynku można było 
zauważyć wielką zmianę.  
W wakacje renowację prze-
szedł szkolny hol: pojawiły 
się nowe płytki, odmalo-
wane ściany, a także popra-
wiony został portret patrona 
Szkoły. Sala gimnastyczna 
również przeszła kompletny 
remont. Parkiet został zmie-
niony już rok temu, w tym 
zaś zostały odmalowane 
ściany, pojawiły się nowe 
drabinki. Również wielką 
zmianą jest widoczne logo 
szkoły na jednej ze ścian. 
Jest to wizytówka szkoły, 
a na pierwszym jej planie 
można zauważyć Mikołaja 
Kopernika. Przed wakacjami 

pojawił się monitoring zain-
stalowany wokół całej szkoły, 
a w trakcie wolnych mie-
sięcy odnowiono dwie klasy,  
a także malowano ściany. 
Planem na ten rok szkolny 
jest zaproszenie rodziców 
i uczniów do współpracy. 
Będą oni ankietowani, gdzie 
będą mogli zaproponować 
nowe pomysły np. na zaję-
cia dodatkowe. Są to nowe 
możliwości dla uczniów, zaś 
start ich nastąpi w okoli-
cach października.  Pan Ja-
rosław Żejmo, Dyrektor SP 
w Szymanowie w rozmowie 
wspomniał o projekcie „ Ko-
pernik- ad astra”, który jest 
jego autorskim pomysłem. 
Polegać będzie on na tym, 
że jeden, dwóch lub trzech  
najlepszych uczniów z klas 
IV-VI otrzymają bardzo cie-
kawą ofertę edukacyjną. 
Będą oni kształceni na za-
jęciach dodatkowych pod 
kątem możliwych aspek-
tów: matematycznych, przy-
rodniczych, historycznych, 
astronomicznych. Oprócz 
tego będą oni mogli brać 
udział w konkursie, który od-
bywa się w marcu. Ucznio-
wie z Szymanowa co roku  

w Mińsku Mazowieckim zdo-
bywają wysokie miejsca i są 
bardzo doceniani. Warto też 
wspomnieć o tym, że Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Szymanowie  
promuje zdrowy tryb życia. 
Już za rok będzie mogła 
ona otrzymać wojewódzki 
certyfikat szkoły promują-
cej zdrowie, zaś za kolejne 
dwa certyfikat krajowy. Rok 
temu szkoła obchodziła mie-
siąc zdrowia- uczniowie pili 
wodę, robili własne sałatki, 
jedli pestki. Pan Jarosław 
Żejmo zaznaczył, że teraz 
wszelkie akcje zostaną roz-
szerzone na cały rok szkolny. 
Uczniowie, oprócz tego co 
już wykonywali, będą mogli 
poznać nowych, lokalnych 
sportowców, którzy udzielą 
im cennych rad.

W  G i m n a z j u m  
im. Józefa Piłsudskiego 
nowy rok szkolny powitało 
100 uczniów. Tradycją jest 
Msza św., oraz późniejsze 
złożenie kwiatów na cmen-
tarzu w Szymanowie. Miłą 
niespodzianką dla uczniów 
była odnowiona scena na 
sali gimnastycznej. Ucznio-
wie mogli poznać nową na-
uczycielkę od jęz. polskiego –  
p. Katarzynę Lewczuk. Dobrą 
wiadomością było również 
to, że nauczycielem geo-
grafii w całej szkole został 
p. Adam Grzebiela. Pod-
czas wakacji odmalowane 
zostały klasy, korytarze,  
a co najważniejsze pojawiło 

się nowe nagłośnienie. Zaś 
wcześniej odnowie zostało 
poddane boisko szkolne. 
Pojawiły się nowe miejsca 
sportu m.in. do: skoku w dal, 
rzutu kulą. Zarówno dyrek-
tor szkoły jak i nauczyciele 
w tym roku szkolnym chcą 
postawić szczególną uwagę 
na współpracę z rodzicami, 
a także uczniami. Liczą na 
ich kreatywność, pomysły, 
cenne wskazówki. Ucznio-
wie będą mogli brać udział w 
szkolnych konkursach, któ-
rych harmonogram zostanie 
zaakceptowany 10.09 na 
Radzie Pedagogicznej. Mło-
dzież będzie mogła się także 
popisać na zawodach po-
zaszkolnych, co z pewnością 
będzie mile widziane. Pani 
Ewa Sobota, Dyrektor szkoły, 
zapowiada, że niełatwym za-
daniem będzie odwodnienie 
terenu, co utrudnia pracę,  
a także powoduje pojawianie 

się pleśni. Dobra informacja  
jest taka, że walka z kretami 
na szkolnym boisku na tą 
chwilę została zakończona 
sukcesem. 

W Liceum i Gimnazjum 
Sióstr Niepokalanek uczyć 
się będzie ponad 100 uczen-
nic. W wakacje zadbano o 
to by w niektórych klasach 
pojawił się nowy sprzęt. 
Zainstalowano dwa, nowe 
projektory oraz tablicę mul-
timedialną. A już niedługo 
zostanie otworzone nowe 
pomieszczenie dla dziew-
czyn, które zamieszkują in-
ternat- będzie ono swoim 
wyglądem przypominać 
kawiarenkę. Wychowanki 
wezmą w tym roku udział 
w przygotowaniach do 
Światowych Dni Młodzieży, 
które odbędą się już za 
rok w Krakowie. Z tym bę-
dzie się wiązało także to, że 

już 26.09 w kaplicy sióstr 
Niepokalanek pojawią się 
symbole związane ze ŚDM. 
Zaś od października uczen-
nice gimnazjum będą brały 
udział w konkursach przed-
miotowych, do których już 
teraz się przygotowują.  
W marcu zostanie przygo-
towany projekt gimnazjalny 
związany z rocznicą Chrztu 
Polski. Co miesiąc uczennice 
będą mogły wziąć udział 
w filharmonii, która jest 
organizowana już od kilku 
lat i cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Zapowiada się wiele do-
brego, lecz czy wszystko się 
uda? Dyrekcji, nauczycielom 
pozostaje życzyć dużo cier-
pliwości, a uczniom najlep-
szych wyników w nauce.

 Martyna Antolak

Już nie od dziś wiadomo, 
że Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny  
w Szymanowie jest pięknym 
zabytkiem. Neobarokowa 
architektura, która powstała  
w 1667 nieustannie za-
chwyca swoim widokiem. 
Nasze gminne dzieło jest 
wpisane do rejestru za-
bytków. Kościół, ma swoje 
lata i ciągle wymaga wielu 
napraw. Tym razem remon-
towi został poddany mur 
przy Kościele. Prace trzeba 
było podjąć jak najszybciej, 
gdyż przewracał się on i był 

bardzo zniszczony.
Dzięki informacjom, 

które przekazał nam pro-
boszcz parafii w Szymano-
wie, ks. Robert Sierpniak 
możemy się dowiedzieć, że 
zabytek jest pod ciągłym 
nadzorem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 
Mur był także sprawdzany 
przez komisje z Płocka, które 
kierują i czuwają nad ciągłą 
pracą. Renowacji zostały 
poddane części metalowe, 
które mają być oczysz-
czone, a w niektórych wadli-
wych miejscach dorabiane. 

Demontażowi zostały pod-
dane też dwa słupki, które 
mają być wykonane od po-
czątku. Reszta pracy będzie 
polegała na cynkowaniu, 
malowaniu, zakładaniu 
cegły. 

Ogrodzenie jest odna-
wiane dzięki parafialnym 
finansom, a także dotacjom 
z Gminy Teresin. 27 kwietnia 
podczas sesji Rady Gminy Te-
resin, Radni podjęli uchwałę, 
dzięki której Parafia Szyma-
nów otrzymała 20 tys. zł na 
odnowienie zniszczonego 
muru. Nie można się również 

obwiać tego, że zabytek 
będzie wyglądał inaczej.  
Zachować się ma jak naj-
więcej szczegółów, wzór ma 

pozostać taki sam. 
Czy można się spo-

dziewać innych inwestycji  
w Parafii Szymanów? Ksiądz 

Proboszcz poinformował, że 
prace będą trwać na pewno 
przy odnowie muru przy 
Kościele, ale także muru w 
stronę przychodni. W tym 
roku może też stanąć ogro-
dzenie wokół cmentarza 
parafialnego, które z pew-
nością jest również bardzo 
potrzebne. Pojawił się po-
mysł na wstawienie kraty 
do Kościoła, by mógł być 
ona otwarty cały czas, lecz 
w najbliższych miesiącach 
pomysł ten nie jest możliwy 
do realizacji. 

Nowy Rok Szkolny w Szymanowie

Nowy mur przy Kościele w Szymanowie
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Kolorowe wieńce do-
żynkowe, uroczysta Msza 
św. oraz słodki poczęstunek 
na placu przed bazyliką cze-
kały na parafian i gości, któ-
rzy 6 września odwiedzili 
Niepokalanów. W minioną 
niedzielę odbyły się tam 

„Dożynki parafialne”.

Kolorowe i różnorodne 
wieńce zostały przygoto-
wane przez mieszkańców 
wszystkich miejscowości  
z terenu Parafii Niepokala-
nów. Widać było, że wieńce 
przygotowane są niezwy-
kle starannie. Zawierały 
motywy eucharystyczne, 
patriotyczne, maryjne, 

ludowe oraz oczywiście 
nawiązywały do zbiorów  
i uprawy ziemi. Na początku 
Mszy św. wszystkie wieńce 
zostały uroczyście wniesione 
do bazyliki i ustawione przed 
ołtarzem. 

- Dziękujemy dziś Bogu za 
dar chleba powszedniego. 
Przynosimy wieńce oraz 
plony z naszych pól jako 
wyraz wdzięczności i po-
kory, ponieważ to wszystko 
co mamy jest przecież z Jego 
ręki – mówił o. Andrzej Są-
siadek, proboszcz Parafii 

Niepokalanów. Na zakoń-
czenie Mszy o. Proboszcz po-
błogosławił i rozdał sołtysom 
chleby, którymi wszyscy mo-
gli podzielić się po wyjściu ze 
świątyni. 

Po nabożeństwie dalsze 
uroczystości dożynkowe od-
bywały się na placu przed ba-
zyliką. Dzięki wielkiej mobili-
zacji sołtysów oraz parafian 
przygotowane zostały stoły z 
poczęstunkiem. Gospodynie 
przygotowały specjalnie na 
ten dzień m. in. pyszne cia-
sta, wędliny, chleby, placki 
ziemniaczane.

PW

WYDARZENIA

Dożynki parafialne w Niepokalanowie

Akcja: e-motywacja to 
6 inspirujących, wirtual-
nych spotkań - „przy kawie”  
i w kreatywnej atmosferze. 
Wideokonferencje będą 
odbywać się w czwartki  
o godzinie 11:00 od września 
do grudnia 2015 r., średnio 
dwa razy w miesiącu. Celem 
projektu jest aktywizacja 
społeczna osób starszych- 
uzupełnienie zapasów od-
wagi i energii przydatnych 
do życia aktywnego i speł-
nionego. Każde spotkanie 
poświęcone będzie innemu 
tematowi i innemu gościowi. 
Dodatkowo swoją fachową 
wiedzą podczas wszystkich 
spotkań będzie dzielił się 
z seniorami psycholog i... 

skoczek spadochronowy  
Tomasz Kozłowski. 

Sprzymierzeńcami pro-
jektu będą Internet i nowe 
technologie, które zostaną 
wykorzystane jako narzę-
dzia do odkrywania świata 
i pokonywania barier spo-
łecznych. Za pośrednictwem 
Internetu Fundacja Orange 
połączy się z placówkami 
zgłoszonymi do projektu- 
właśnie biblioteka w Te-
resinie jest taką placówką-   
i goszczącymi w nich senio-
rami. Osoby zebrane w pla-
cówkach biorących udział  
w projekcie wspólnie obej-
rzą transmitowane przez 
nas spotkania online, będą 

miały możliwość zadania 
pytania gościom transmisji 
i wymienią się między sobą 
własnymi pomysłami na ak-
tywność w sile wieku!

Gościem pierwszego 

spotkania będzie aktorka  
Emila Krakowska. Zapra-
szamy do Biblioteki w Tere-
sinie 08.10.2015 r, na godz. 
11.00. 

Emilia Krakowska w Bibliotece Publicznej w Teresinie

R E K L A M A
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O wychowaniu można 
mówić na różne sposoby. 
Wiele jest także koncep-
cji, jak dobrze wychować 
dziecko. Chciałabym zapro-
sić Państwa do podróży (już 
niestety nie-wakacyjnej),  
w czasie której postaram 
się przybliżyć kilka ważnych 
zagadnień z tego zakresu.  
W niniejszym artykule 
pierwszy przystanek 

– „Granice”. 

W naszym świecie 
wyróżniamy wiele granic 

– grodzimy podwórka, wy-
znaczamy powiaty, woje-
wództwa. Są granice państw 
i granice kontynentów.  
I choć czasem może nam 

przeszkadza jakiś podział, to 
tak naprawdę wiemy, że jest 
nam on potrzebny. Stawia-
nie granic wprowadza porzą-
dek, nakłada pewne prawa i 
obowiązki. Wiemy, gdzie na-
leży się zgłosić z konkretnym 
problemem. Znamy konse-
kwencje nieprawnego prze-
kraczania granic. Czujemy 
się bezpiecznie, bo wszystko 
jest jasno określone, a na-
wet zapisane. Wybierając się  
w podróż do innego kraju 
często sprawdzamy, jakie 
obowiązują w nim prawa - 
co wolno, a czego nie należy 
robić. Staramy się ich prze-
strzegać, szanujemy je, nie 
chcemy narazić się na przy-
kre konsekwencje. Patrząc 

na historię choćby naszego 
kraju doskonale wiemy, jakie 
są skutki naruszania cudzych 
granic. 

Nasze granice

Ale o granicach możemy 
mówić nie tylko w kontekście 
geograficznym, czy admini-
stracyjnym. KAŻDY Z NAS MA 
SWOJE WŁASNE GRANICE. 
Wyznaczają je wyznawane 
przez nas wartości, upodo-
bania, poglądy, charakter, 
temperament. Tworzy je 
to, co lubimy i to, czego nie 
znosimy; to, co tolerujemy  
i to, co jednoznacznie odrzu-
camy; to, co nam przeszka-
dza i to, co zupełnie nas nie 

obchodzi. W zależności od 
tego, co nas kształtowało  
i jakie mieliśmy doświadcze-
nia życiowe, nasze granice 
mogą być różne. A im bar-
dziej umiemy dokonać ob-
serwacji siebie, tym większą 
mamy o nich wiedzę. Bardzo 
często granice te są regu-
larne, przewidywalne dla 
innych, trochę elastyczne, 
dopasowujące się do ludzi  
i sytuacji – i wtedy dzieje się 
bardzo dobrze! Ale może się 
też zdarzyć, że czyjeś granice 
wciąż się zmieniają, przesu-
wają, jednego dnia są takie, 
a drugiego – zupełnie inne. 
Trudno jest wtedy zachowy-
wać się tak, by tej osoby nie 
urazić, nie zdenerwować, 

nie zasmucić - trudno prze-
widywać jej reakcje na różne 
sytuacje – wszak wszystko  
w takiej osobie jest zmienne, 
płynne. Często rodzi się  
w nas wtedy lęk lub złość. 
Może się także zdarzyć, że 
ktoś ma tak sztywne, za-
mknięte granice, że nie ma  
w nich żadnej „furtki” – 
trudno się „dostać” do takiej 
osoby. Jest ona jakby skost-
niała w poglądach, nieugięta. 
Może pojawić się duża trud-
ność, żeby się z nią skomuni-
kować, a tym bardziej – aby 
z nią współpracować. A co, 
jeśli ktoś zupełnie nie ma 
granic? Często skutkuje to 
agresją, naruszaniem granic 
innych ludzi lub odwrotnie – 
uleganiem, brakiem swojego 
zdania…

Choć na co dzień pewnie 
nie do końca zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak wyglądają 
nasze granice, to tak na-
prawdę w dużej mierze kie-
rują one naszym zachowa-
niem, naszymi wyborami. Od 
nich zależy, jak reagujemy na 
różne sytuacje w ciągu dnia – 
kiedy się cieszymy, złościmy, 
smucimy i kiedy kategorycz-
nie mówimy „nie!”. To one 
wyznaczają, na co pozwa-
lamy sobie wobec innych  
i innym wobec siebie. Dają 
nam wewnętrzny „sygnał”, 
kiedy możemy komuś ulec,  
a kiedy będziemy walczyć 

„na śmierć i życie”. 

Pomoc rodziców

Trzeba sobie także 
uświadomić, że w budowa-
niu, tworzeniu, wyznaczaniu 
granic niezmiernie ważną 
rolę odrywają rodzice. Jeśli 
będą dziecku od wczesnego 
wieku pokazywać, że świa-
tem (najpierw tym ich ma-
łym – domowym) rządzą 
pewne prawa, a każdy ma 
jakieś obowiązki, prawa i za-
dania; jeśli będą się ubiegać 
o szanowanie ich zdania przy 
jednoczesnym szacunku do 
tego, co mówi dziecko oraz 
stworzą w domu jasny sys-
tem norm i zasad, to zbudują 
świetny fundament do kilku 
bardzo ważnych rzeczy. Po 
pierwsze, uświadomią ma-
luchowi, że każdy ma swoje 
granice i że trzeba je wza-
jemnie szanować. Po drugie, 

wykształcą w dziecku przeko-
nanie, że w każdym miejscu 
(dom, potem szkoła, praca, 
państwo) panują pewne 
prawa, do których wszyscy 
powinni się stosować – nie  
z przymusu czy konieczności, 
ale w imię pewnych wartości. 
Kolejnym skutkiem takiego 
wychowania jest pomoc 
dziecku w odkryciu własnych 
granic oraz wykształcenie  
w nim poczucia, że warto 
o nie dbać i rozwijać je.  
A to nierozłącznie wiąże się 
z kształtowaniem systemu 
wartości, przekonań, oso-
bowości dziecka.

Wyzwanie i zadanie

Przed rodzicami zatem 
ważne wyzwanie. Warto 
nie tylko zastanowić się nad 
własnymi granicami, ale 
także dokonać wnikliwej ob-
serwacji tego, jak w codzien-
nych sytuacjach kształtujemy  
w dzieciach świadomość, że 
one same i inni mają takie 
granice, takie własne „tery-
toria”.  Wysłuchujemy ich, 
czy może zawsze wiemy 
najlepiej? Wierzymy w to, 
co mówią, czy z góry wiemy,  
co nimi kierowało? Rozu-
miemy, że czegoś nie lubią, 
czegoś się boją? Znamy ich 
zainteresowania, pasje? Tego 
typu pytania można mnożyć.  
To od nas, dorosłych, zależy, 
czy nauczymy dziecko sza-
cunku do siebie i innych; sza-
cunku do ważnych wartości; 
wreszcie szacunku do zasad 
i praw państwowych. Zatem 
to na nas spoczywa odpo-
wiedzialność za podjęcie de-
cyzji: mądra konsekwencja, 
szacunek i jasne stawianie 
granic czy uleganie, katego-
ryczne zakazywanie i obojęt-
ność. To my, dorośli, naszą 
postawą i podejściem do 
dzieci budujemy przyszłość 

– czy spotkamy tam odpo-
wiedzialnych, szanujących 
młodych ludzi, czy zapracu-
jemy na agresję, lekceważe-
nie i negowanie wszelkich 
wartości? Choć wybór jest 
łatwy, to realizacja trudna, 
długa i wymagająca (przede 
wszystkim od nas). Życzę za-
tem nam wszystkim, abyśmy 
dokonali dobrego wyboru. 

Agnieszka Jankowska, 
Psycholog

Pierwszy dzień szkoły już za nami. Zapraszam do kolejnej, 
szybkiej powtórki słownictwa do egzaminu szóstoklasisty.

SZKOŁA

1. Wypisz 7 przedmiotów, których uczysz się w szkole.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

2. Napisz w jakich klasach wykonuje się poniższe 
aktywności:

you do physical activities here-
you have lunch here-
you read or borrow books here-
you study here-
you leave your coat and boots here-
you study IT here-
 3. Wybierz właściwy zwrot.

Hello!
I’m sorry I haven’t written to you earlier but I have been 

busy revising/ repeating before a test. I am going/taking the 
exam next week. It’s important for me because I want to 
give/get a good mark. Some of the material I have to learn 
by memory/heart. I guess I remember quite a lot because 
I did my housework/homework regularly. If I miss/fail the 
exam I will be sad.

How about your tests going?
Mark

ODPOWIEDZI

2. gym
   canteen
   library
   classroom
   cloak’s room
   computer room
3. revising
    taking
    get
    heart
    homework
    fail

Karolina Sałyga
PROGRESS TWOJA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

MAMA, TATA I JA

„Słów kilka o odkrywaniu granic”

Będzie Progress!

R E K L A M A
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Rodzice już od mo-
mentu narodzin dziecka  
mogą stworzyć mu  opty-
malne warunki do harmo-
nijnego rozwoju mowy. Ro-
dzina daje malcowi wzory 
wymowy, które dziecko 
będzie naśladować. Dlatego 
tak ważne jest, aby były 
to wzory właściwe.  Oto 
najważniejsze wskazówki, 
które pomogą rozwijać 
słownictwo dziecka i kształ-
tować jego wymowę: 

1. Mów do dziecka już 
od pierwszych dni jego ży-
cia. Sytuacjami sprzyjają-
cymi inicjacjom słownym są 
chociażby czynności pielę-
gnacyjne wykonywane przy 
niemowlaku. Opowiadając 
dziecku, niejako komentu-
jąc takie sytuacje(„ A teraz 
mama nakarmi..”, „O  mój  
Kubuś się śmieje.. „) dajemy 
dziecku wzorzec komuni-
kacyjny, który niebawem 
sam będzie wykorzystywał.  
Ważne jest, aby w obec-
ności dziecka wypowia-
dać się w sposób staranny  
i prawidłowy z odpowiednią 
modulacją głosu. W okresie 
niemowlęctwa ważne jest 
też czytanie i muzyka. Bar-
dzo dobra jest  seria „Mozart 
dla dzieci”. Są to melodie  
z określoną częstotliwością, 
przy których mózg wpada  
w stan alfa i lepiej chłonie to, 
co otacza dziecko. Mowa jest 
rytmiczna, dlatego muzyka, 
w której też jest rytm ma 
tak dobroczynny wpływ na 
nią (czasami  w terapii sto-
suje się metodę logorytmiki- 
uwrażliwia na rytm, melodię, 
tempo).

2. Unikaj lub ogranicz 
podawanie dziecku smoczka  
( niestety widzę dzieci 

2-3 letnie ze smoczkiem  
w ustach, które nawet 
usiłują z nim mówić! –  
w konsekwencji wady zgryzu, 
wymowa międzyzębowa). 
Zwracaj uwagę, by dziecko 
nie ssało również palca. 
Obserwuj , czy reaguje na 
dźwięki z otoczenia. Prawi-
dłowo działający słuch jest 
podstawa prawidłowego roz-
woju mowy. Śpiewaj dziecku, 
a później śpiewaj z nim.

3. Obserwuj, czy dziecko 
nie ma problemów ze ssa-
niem. Mogą być anomalie 
w budowie jamy ustnej,  
np. zbyt wysoko wyskle-
pione podniebienie, skró-
cone wędzidełko podjęzy-
kowe. Zdarza się, że język 
jest wręcz przyrośnięty do 
dna jamy ustnej i bardzo 
ważna jest wczesna inter-
wencja chirurgiczna.   Nie-
stety bywa, że  takie nie-
prawidłowości stwierdzam 
dopiero  w czasie badania 
przesiewowego w szkole,  
a więc w wieku 5-6 lat.  Zbyt 
późne podcięcie wędzidełka 
( a nie zawsze można i uda 
się go rozciągnąć), powo-
duje, że mięśnie odpowie-
dzialne za podnoszenie ję-
zyka są osłabione, pojawiły 
się już złe nawyki w mowie. 
Dziecko nie jest w stanie pra-
widłowo wymawiać głosek, 
które wymagają wysokiego 
podniesienia przodu języka 
(sz,ż, cz, dż, r,l, t,d,n). Jeśli je 
realizuje, to w niewłaściwy 
sposób. 

4. Nie podawaj zbyt 
długo pokarmów zmikso-
wanych, półpłynnych. Inten-
sywny odruch żucia pojawia 
się po 4 m.ż. Jest to sygnał, 
aby podawać już wtedy 
pokarm z łyżeczki. Dziecko 

powinno samo ściągnąć jej 
zawartość do środka jamy 
ustnej ( nie wycieramy jej 
o górna wargę, bo wykonu-
jemy całą pracę za maluszka). 
Dziecko musi mieć okazję 
poćwiczyć wargi i ruchy żu-
jące. To zaprocentuje wła-
ściwym napięciem mięśnio-
wym i dobrą sprawnością 
narządów artykulacyjnych.  

5. Kiedy dziecko już 
zacznie mówić wykazuj 
zainteresowanie jego wy-
powiedziami. Nie należy 
tłumić jego skłonności do 
mówienia uwagami i obo-
jętnością. Nie przesadzajmy 
tez z mówieniem do dziecka, 
nie zalewajmy go potokiem 
słów. Zdarza się, że dzieci 
są wręcz zagadywane i 
nie mają czasu na odpo-
wiedź. Chcemy przyspieszyć 
odpowiedź i wyręczamy  
w tym dziecko (zwłaszcza  
w obecności innych ludzi).  
To tłumi jego chęć do mówie-
nia, zaczyna się wypowiadać 
pojedynczymi słowami lub 
też unika kontaktów. Dajmy 
dziecku czas na odpowiedź! 
W sytuacji, gdy małe dziecko 
komunikuje swoją potrzebę 
gestem, np. palcem wska-
zuje coś, to nie pędźmy od 
razu po to,  tylko pozwólmy 
mu na  zakomunikowanie 
swoich potrzeb chociażby 
słówkiem „da”. Wcześniej 
możemy w odpowiedzi na 
gest mówić „chcesz lalę? 
powiedz – daj . Proszę to lala. 

.itp”  Uczymy w ten sposób 
malucha, aby werbalizował 
swoje potrzeby. 

6. Unikaj języka dzie-
cinnego (spieszczania)! 
Dajemy dziecku w ten spo-
sób niewłaściwy wzorzec, 
który ulega utrwaleniu i w 

konsekwencji mamy  wadę 
wymowy, wymagającą tera-
pii. Nie powtarzajmy  rów-
nież błędnych wytworów 
językowych dziecka. 

7. Nie zmuszaj  do mó-
wienia, zachęcaj. Dostrzegaj 
nawet najmniejsze osiągnię-
cia, chwal dziecko. Błędy ję-
zykowe oczywiście należy 

poprawiać, ale dyskretnie,  
z wyczuciem. Nie zmuszajmy 
dziecka do wymawiania 
zbyt trudnych dla niego gło-
sek, bowiem może zacząć 
je zniekształcać. Powstają 
wtedy błędne nawyki arty-
kulacyjne, które trudno jest 
wyeliminować.

8. Opowiadaj, czytaj 
dziecku bajki, opowiadania, 
ucz wierszyków na pamięć. 
Rozmawiaj o ich treści, stwa-
rzaj okazje do wypowiedze-
nia tego, co czuje. Baw się  
w różne zabawy i gry języ-
kowe. Samodzielnie ukła-
dajcie zagadki, opowiadaj-
cie historyjki obrazkowe, 
wymyślajcie ich dalszy ciąg. 
Aranżujcie sytuacje, w któ-
rych dziecko będzie mogło 
poznać nowe słownictwo  
( wycieczka na dworzec ko-
lejowy- pociąg, peron, kasa 
biletowa, maszynista ( a na-
wiasem mówiąc  dużo dzieci  
w wieku wczesnoszkolnym 
nie zna tego słowa- mówi, 
że to ten, kto szyje na 
maszynie). 

9. Zadbaj, aby dziecko 
miało stały kontakt  
z rówieśnikami, czy to  
w przedszkolu, czy na 
placu zabaw, bowiem 
umożliwi mu to zdobycie 

nowych umiejętności ję-
zykowych i pobudzi do 
mówienia w relacjach   
z innymi osobami niż tylko 
domownicy, którzy rozu-
mieją dziecko nawet bez ko-
munikatów werbalnych.  

10. Już nawet z małym 
dzieckiem można uspraw-
niać motorykę narządów 
artykulacyjnych i oddecho-
wych w formie zabaw, np.

- posmaruj dziecku mio-

dem, nutellą, serkiem usta  
i poproś o zlizywanie z kąci-
ków ust, górnej wargi, dol-
nej, oblizanie ust (świetna 
zabawa dziecka z rodzicami);

-  pobaw się w rysowanie 
językiem po wewnętrznej 
stronie policzków, podnie-
bienia, zębów;

- policz językiem (albo po 
prostu dotykaj nim) górnych, 
dolnych zębów;

- przyklej malutki kawałe-
czek  andruta do dziąsła za 
górnymi zębami i pobaw się 
w język, który jeździ windą- 
zdejmujemy czubkiem ję-
zyka wafelek przy otwartych 
ustach- świetne ćwiczenie 
na pionizację języka i na do-
datek smaczne!;

- dmuchaj z dzieckiem 
bańki, baloniki, dmuchaj na 
wiatraczki, piórka lub wy-
cięte z bibułki różne przed-
mioty; itp.

11. Duże znaczenie dla 
rozwoju mowy ma ogólna 
motoryka dziecka. Dostar-
czaj dziecku różnych ak-
tywności, dbając również  
o rozwijanie zdolności mani-
pulacyjnych, np. wkręcanie 
śrubek (ale tych przeznaczo-
nych do zabawy typu Mały 
konstruktor), nawlekanie 
koralików, wrzucanie figur 

przez otworki, itp.
Jest to istotne, ponie-

waż w mózgu pole odpo-
wiedzialne za ruchy pre-
cyzyjne dłoni jest blisko 
zlokalizowane pól związanych  
z nadawaniem mowy. Dla-
tego mobilizując jeden układ 
pracujemy nad drugim.

Słuchaj, rozmawiaj  
z dzieckiem i uważnie ob-
serwuj rozwój umiejętności 
komunikacyjnych dziecka,  

a w przypadku braku po-
stępów lub nagłym regresie 
mowy  skonsultuj się ze spe-
cjalistą – lekarzem pediatrą 
lub logopedą. Nie warto 
czekać z interwencją, bo 
może okazać się, że  będzie 
to stracony bezpowrotnie 
czas. Możliwe, że konieczne 
będzie wykonanie badań 
dodatkowych, np. badań 
słuchu, neurologicznych.  
A wcześnie podjęta terapia 
umożliwi dziecku wyrów-
nanie deficytów lub ich 
zminimalizowanie.  

Rodzice są  najlepszymi 
obserwatorami swoich 
dzieci. W każdej sytuacji,  
w dogodnym czasie, w for-
mie zabawy mogą wspierać 
rozwój dzieci, a w przypadku 
konieczności podjęcia dzia-
łań terapeutycznych są bar-
dzo ważnym ogniwem w tym 
procesie. A o tym napiszę 
kolejnym razem.

Hanna Głuchowska
Logopeda, specjalista 

emisji głosu, surdopedagog

MAMA, TATA I JA

JAK ROZWIJAĆ MOWĘ U DZIECKA?

Pomysłodawcą i opiekunem strony jest 
Przedszkole „Studio Dziecka FIGIEL”
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14 i 15 sierpnia nie-
pokalanowska wspólnota 
parafialna i klasztorna 
przeżywały uroczystości 
odpustowe ku czci św. Mak-
symiliana i Matki Bożej Nie-
pokalanej. 15 sierpnia to 
również dzień tradycyjnego 

„odpustu”, tzn. okazji do od-
wiedzenia licznych kramów, 
stoisk, karuzeli i innych 
atrakcji, których w Niepo-
kalanowie co roku nie bra-
kuje. Zabawki, balony, lody, 
gofry, wędliny, petardy, ob-
warzanki, biżuteria, wesołe 

miasteczka i wiele innych – 
to wszystko czekało na wiel-
kie tłumy parafian i gości  
z całej Polski. 

Uroczystościom odpusto-
wym Wniebowzięcia NMP,  
w sobotę 15 sierpnia, w Nie-
pokalanowie przewodniczy 
ks. bp Roman Marcinkowski, 
biskup pomocniczy diecezji 
płockiej. Podczas kazania ks. 
Biskup przypomniał św. Mak-
symiliana, założyciela Nie-
pokalanowa, który zawsze 
przepełniony był radością  

z wpatrywania się w oblicze 
Niepokalanej. Na koniec  
Eucharystii Biskup Marcin-
kowski poświęcił plony ziemi, 
owoce, kwiaty i zioła.

Dzień wcześniej ,  
14 sierpnia w Niepoka-
lanowie odbywały się 
uroczystości związane 
z rocznicą męczeńskiej 
śmierci św. Maksymiliana 
Kolbego w obozie koncen-
tracyjnym w Oświęcimiu 
w 1941 roku. Tego dnia 
Mszy świętej odpustowej  

o godz. 11 przewodniczył 
abp Wacław Depo, metro-
polita częstochowski. Obecni 
byli też przedstawiciele śro-
dowisk, którym patronuje 
św. Maksymilian, m.in. har-
cerze, energetycy, krwio-
dawcy, przedstawiciele 
władz świeckich, a także  
o. Wiesław Pyzio, prowin-
cjał franciszkanów prowincji 
warszawskiej.

Podczas homilii ks. Arcy-
biskup podzielił się z wier-
nymi swoim świadectwem 
spotkania w 1979 r. na tere-
nie byłego obozu zagłady Au-
schwitz z papieżem Janem 
Pawłem II oraz kapłanami, 
którzy przeżyli holokaust.  
To oni, podkreślił arcybiskup, 
są dla nas przykładem, jak 
oddawać życie za bliźniego. 

Życzył też wszystkim zebra-
nym świętości życia, która 
nie jest czymś wyjątko-
wym, lecz obowiązkowym 
zadaniem do wykonania.  
Po uroczystej Eucharystii 
uczestnicy uroczystości prze-
szli pod pomnik św. Maksy-
miliana, by oddać cześć Mę-
czennikowi miłości przez 
złożenie kwiatów. Również 
14 sierpnia w godzinach wie-
czornych odbyło się na tere-
nie klasztoru symboliczne 
nabożeństwo „Transitus”, 
czyli przejścia św. Maksymi-
liana ze świata do nieba.  

Źródło:  
www.niepokalanow.pl

Kolorowe jarmarki, 
czyli odpust w Niepokalanowie

Świetlica parafialna 
zaprasza wszystkie chętne 
dzieci na zajęcia dodatkowe 

w poniedziałki i czwartki od 
godz. 14.30-17.30 w Domu 
Parafialnym. Proponujemy 

następujące zajęcia manu-
alno- plastyczne: zabawa  
z filcem - produkcja broszek, 
opasek na włosy, zajęcia kuli-
narne, zajęcia z aerobiku i za-
jęcia z gliny. Pomagamy rów-
nież w lekcjach, można zjeść 
ciepły posiłek i coś słodkiego. 
Zapraszamy! Informacji 
udziela Karolina Krukowska, 
opiekun świetlicy  parafial-
nej, tel. 606 614 269, e-mail: 
kuleszakarolina@gmail.com                           

Świetlica parafialna  
zaprasza
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Od 1 września Zespół 
Szkół im. Prymasa Tysiąc-
lecia Stefana kard. Wy-
szyńskiego w Teresinie ma 
nowego dyrektora. Została 
nim Ewa Odolczyk, wielo-
letnia nauczycielka języka 
polskiego i geografii w tejże 
szkole. Zastąpi na tym sta-
nowisku Wojciecha Kruszew-
skiego, który pełnił funkcję 
dyrektora placówki przez 
ostatnie 3 lata.

20 lipca Zarząd Powiatu 
w Sochaczewie, jako organ 
prowadzący dla szkół ponad-
gimnazjalnych w powiecie 
sochaczewskim, ogłosił kon-
kurs na dyrektora Zespołu 
Szkół w Teresinie. Kandydaci 
musieli spełnić określone 
wymagania zawarte w ogło-
szeniu konkursowym, m.in. 
posiadać co najmniej pięcio-
letni staż pracy dydaktycznej 
na stanowisku nauczyciela 
czy mieć ukończone studia z 
zakresu zarządzania lub kurs 

kwalifikacyjny z zakresu za-
rządzania oświatą oraz po-
siadać stopień nauczyciela 
mianowanego lub dyplo-
mowanego. Do konkursu 
mogła przystąpić też osoba 
niebędąca nauczycielem, ale 
spełniająca odpowiednie 
wymagania, w tym m.in. po-
siadać pięcioletni staż pracy, 
w tym dwuletni na stanowi-
sku kierowniczym.

Oferty należało złożyć do 
4 sierpnia br. do sekretariatu 
Starostwa Powiatowego  
w Sochaczewie. Konkurs 
przeprowadziła komisja 
powołana przez Zarząd Po-
wiatu, a w jej składzie było 
trzech przedstawicieli or-
ganu prowadzącego, dwie 
osoby z kuratorium, po jed-
nym przedstawicielu Rady 
Pedagogicznej i Rodziców  
z ZS w Teresinie oraz Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.

Z ramienia organu pro-
wadzącego w komisji zasia-
dali: Anna Ulica, członek 
Zarządu Powiatu – przewod-
nicząca komisji konkursowej, 
Adam Radożycki, dyrektor 
Powiatowego Zespołu Edu-
kacji, Kultury i Sportu oraz 
Agata Kalińska, przewodni-
cząca komisji oświaty i wy-
chowania, kultury, sportu  
i turystyki Rady Powiatu.

Komisja zebrała się  
20 sierpnia w Starostwie 

Powiatowym. Po przeprowa-
dzeniu procedury konkurso-
wej komisja spośród dwóch 
kandydatów wybrała więk-
szością głosów Ewę Odolczyk 
na dyrektora Zespołu Szkół w 
Teresinie. Tego samego dnia 
zebrał się Zarząd Powiatu, 
który zatwierdził kandyda-
turę. Pani Ewa funkcję dy-
rektora obejmie 1 września, 
na okres 5 lat, do 31 sierp-
nia 2020 roku. Ewa Odolczyk 
ukończyła Uniwersytet War-
szawski na wydziale geogra-
fii i studiów regionalnych  
a także studia podyplomowe 
z organizacji i zarządzania 
oświatą w Wyższej Szkole 
Ekonomiczno-Humanistycz-
nej w Skierniewicach.

Od wielu lat związana jest 
z oświatą. Pracowała m.in.  
w szkole w Sochaczewie, 
Teresinie. Od 1997 roku 
związana jest z Zespołem 
Szkół w Teresinie, gdzie 
uczy młodzież języka pol-
skiego i geografii. Tych sa-
mych przedmiotów uczyła 
do tej pory w Gimnazjum  
im. J. Piłsudskiego  
w Szymanowie.

źródło: Starostwo  
Powiatu Sochaczewskiego

Ewa Odolczyk  
nową Dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie

praca

Nauczyciel języka hiszpań-
skiego, do pracy,  
tel. 505 521 193
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
po kraju, tel. 604 58 9721
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szukam osoby, która  
potrafi kłaść tapety,  
Tel. 605 57 20 40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRACA – roznoszenie ulo-
tek, Teresin i okolice,  
tel. 737466200
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Firma brukarska zatrudni 
pracowników.  
tel.  600823116
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Praca dla kierowcy kat C 
chłodnia,  stale trasy.  
tel. 733 300 635
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Poszukujemy pracowników 
ogólnobudowlanych,  
tel. 696047059 Maksbud

usługi

Kalendarze 2016 rok 
dla firm oraz instytucji, 
ścienne, książkowe. Mate-
riały reklamowe dla firm,  
tel. 604 612 069,  
www.spmedia.eu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KOSTKA brukowa- projekto-
wanie- sprzedaż- wykona-
nie, tel. 698 668 468
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OGRODY-projekt, wykona-
nie, systemy nawadniające, 
odwodnienia, www.archi-
tekturaogrodu.pl,  
tel. 698 668 468

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Docieplenia budynków,  
tel. 692453213
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ogrodzenia, elewacje  
z cegły klinkierowej,  
tel. 506 185 737
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Usługi informatyczne,  
montaż tv, sat i dvb-t.  
tel. 690 900 468
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brykiet dębowy, drewno 
kominkowe, pellet, 6mm 
sosnowy, tel. 609 751 677 
 

sprzedam/oddam 

Sprzedam Lunetę Celestron 
Ultima 100 staan bdb –  
tel. 504 797 679
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam tanio 17 tytułów 
książek H. SIENKIEWICZA 
tel. 602 257 876
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam kontener na 
działkę, budowę, inne,  
tel. 669 050 795

nieruchomości

Poszukuje mieszkania do 
wynajęcia Teresin, Paprot-
nia, tel. 724 162 292
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poszukuję pokoju do wyna-
jęcia w Teresinie,  
tel. 506 193 055
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sprzedam mieszkanie 
2-pok., Pawłowice, piętro 
1/2, tel. 532 363 628
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pilnie poszukuję mieszkanie 
do wynajęcia w Teresinie 
lub Paprotni,  
tel. 691574104

dla dzieci

Zajęcia ceramiczne dla 
dzieci w pt. i sob.  
Tel. 694 540 320

Dodaj za darmo swoje ogłoszenie drobne na stronie www.teresin24.pl



R E K L A M A

R E K L A M A

23 sierpnia wystartował 
kolejny sezon piłkarskiej 
drugiej ligi kobiet. Teresiń-
ski zespół KS TERESIN impo-
nująco rozpoczął rozgrywki, 
zdobywając w pierwszych 
trzech meczach komplet 
punktów oraz strzelając 
łącznie 18 bramek! 

Oto wyniki drużyny w 3 
pierwszych meczach sezonu:

> KS TERESIN - JANTAR 
OSTROŁĘKA 9:2 (4:1)

Bramki dla Teresina: Dą-
browska x6, Banaszek x3

> ZĄBKOWIA ZĄBKI - KS 
TERESIN 0:4

Bramki: Dąbrowska x3, 
Ziółkowska

> KS TERESIN - TUR 
BIELSK PODLASKI 5:0

Bramki: Dąbrowska,  
Banaszek x2 , Ziółkowska x2 

Gratulacje dla drużyny 
trenera Mariusza Zaborow-
skiego, która w tym sezonie 
postawiła sobie jasny cel - li-
czy na kolejne punkty i awans 
do pierwszej ligi! Przed 

sezonem drużyna wzmoc-
niła się m. in. o dziewczyny 
pozyskanie z drużyn eks-
traligowych, tj. Magdalenę 
Grzyb (występująca wcze-
śniej w barwach AZS Biała 

Podlaska) oraz Aleksan-
drę Ślubowską (wcześniej  
GoSiRek Piaseczno). 

18 września odbędą się 
VI Otwarte Mistrzostwa Te-
resina w biegach, na które 
już teraz zapraszamy! Nie-
bawem dostępny będzie 
szczegółowy regulamin 
zawodów, w którym nie 
zabraknie kategorii dla 
dzieci oraz osób dorosłych.  
Medale dla wszystkich!!! A dla 
zwycięzców poszczególnych 

kategorii upo-
minki!!! Or-
ganizatorami 
imprezy są : 
Gminny Ośro-
dek Sportu  
i Rekreacji  
w Teresi-
nie oraz 

UKS Filipides Teresin.  
Zapraszamy do kontaktu:  
www.filipides.esochaczew.
pl, uks.filipides@o2.pl,  
tel. 609042699.

/Red./

Dziewczyny z KS Teresin  
w gazie!

Otwarte Mistrzostwa  
Teresina w biegach 

zaproszenie


