
Dożynki 
w Niepokalanowie

Przybyli goście zostali powitani sło-
wami:

Dostojny Ojcze i Ojcowie Franciszka-
nie, Szanowni Zgromadzeni

Dla Mazowieckiej Izby Rolniczej i 
wszystkich rolników powiatu Sochaczew 
to radość niezwykła spotkać się w Nie-
pokalanowie w miejscu, gdzie 18 czerw-
ca 1983 r. Papież spotkał się z rolnikami 
umacniając nas w wierze i nadziei. 

22 lata temu Papież Jan Paweł II tu do 
rolników powiedział 

„Stańcie z miłością przy Bogu!
Ciąg dalszy na str. 10
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� Wyniki wyborów do Sejmu 
 i Senatu w gminie Teresin

� Uroczystości dożynkowe w 
 Niepokalanowie

� Rozmowa z szefem 
 Komisji Finansów 

� Wieści z TOK-u

� Zaproszenia na koncerty

� „Sprzątanie Świata”

� Program „Dni Kukurydzy”

W NUMERZE:Pomimo odmiennych poglądów i zdań
szanujemy się nawzajem

Rozmowa z Tadeuszem Olechowskim,
Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu Gminy

Czy podziela Pan moją tezę, że wa-
sza komisja jest obarczona największą 
odpowiedzialnością w pracach samo-
rządowych?

Komisja Finansów i Budżetu Gminy 
jest rzeczywiście ważną komisją w struk-
turach naszego samorządu. Każda, na-
wet najdrobniejsza, zmiana do budże-
tu gminy, każda propozycja komisji czy 
przegłosowany wniosek formalny rad-
nego, dotyczący fi nansów gminy jest 
szczegółowo analizowany przez człon-
ków naszej komisji. Na zakończenie ta-
kiej dyskusji, w formie głosowania jaw-
nego, podejmowana jest ostateczna de-
cyzja. Przy podejmowaniu tej decyzji i 
w trakcie trwania dyskusji członkowie 
komisji korzystają z informacji i wyja-
śnień pracowników samorządowych, 
którzy związani są bezpośrednio z te-
matami poruszanymi na posiedzeniu 
komisji. Oczywiście na każdej komisji 
obowiązkowo obecna jest Halina Mytyk 
– skarbnik gminy, bardzo często gości-
my również Julitę Kowalską – głównego 
specjalistę ds. funduszy pomocowych. 
W miarę potrzeb zapraszamy na swo-
je obrady także Marka Olechowskiego 
– wójta, Annę Rybak – sekretarza gmi-
ny i Marka Misiaka – kierownika refe-
ratu inwestycji. Chcę jeszcze dodać, iż 
wszystkie decyzje podjęte na posiedze-
niu komisji mają swoje odzwierciedlenie 
w protokole, pod którym składają pod-
pisy obecni członkowie komisji. Zarów-
no decyzje komisji, jak i wnioski zawar-
te w protokole przedstawione są następ-
nie przez przewodniczącego komisji 
podczas omawiania konkretnego tema-
tu na Sesji Rady Gminy i stanowią opi-
nię, a niekiedy konkretne wnioski, któ-
re ułatwiają pozostałym radnym podję-
cie właściwej uchwały. Przyznam, że nie 
pamiętam przypadku, w którym opinia 
Komisji Finansów i Budżetu Gminy nie 

miałaby wpływu na decyzję całej Rady 
i z tego punktu widzenia przyznaję, że 
odpowiedzialność naszej komisji za bu-
dżet i fi nanse gminy jest dość duża. Bio-
rąc pod uwagę sytuację fi nansową na-
szej gminy, rozwój inwestycyjny i ostat-

nio ogólnopolski 
sukces medialny 
(najlepsza gmi-
na w wojewódz-
twie mazowiec-
kim) myślę, że 
radzimy sobie 
całkiem nieźle.

Zajrzyjmy 
do komisyj-
nej „kuchni”... 
Kto wchodzi w 

skład komisji, kto zwołuje jej posiedze-
nia i kto dostarcza członkom komisji 
materiały?

W obecnej kadencji według zno-
welizowanej Ustawy o samorządzie, w 
skład stałych komisji Rady Gminy mogą 
wchodzić jedynie radni. Dla przypo-
mnienia powiem, że w naszej gminie 
jest 15 radnych i na początku naszej pra-
cy powołaliśmy 6 stałych komisji. Każdy 
radny pracuje w 2 wybranych przez sie-
bie pięcioosobowych komisjach. Wda-
je się, że taki układ daje wszystkim rad-
nym możliwość podobnego angażowa-
nia się w prace Rady Gminy. Jeśli cho-
dzi o skład Komisji Finansów i Budżetu 
Gminy to wygląda on następująco: Tade-
usz Olechowski – przewodniczący, Ha-
lina Zielska – zastępca przewodniczące-
go oraz Antonina Gigier, Irena Jandziń-
ska i Ireneusz Majcher. Pracami każdej 
komisji, także i naszej kieruje jej prze-
wodniczący. To on ustala porządek ob-
rad komisji, przygotowuje materiały, a 
po konsultacjach z pozostałymi człon-
kami ustala termin spotkania. 

Ciąg dalszy na str. 3
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Z prac Rady Gminy
VIII sesja Rady Gminy Teresin w 

dniu 14 września 2005 r. rozpoczęła się 
informacją na temat zagrożenia epide-
mią ptasiej grypy przekazaną przez Woj-
ciecha Wojciechowskiego powiatowego 
lekarza weterynarii. Zebrani otrzymali 
materiał z wytycznymi Głównego Leka-
rza Weterynarii  (skierowany szczegól-
nie do rolników utrzymujących drób), 
w którym przedstawione zostały zalece-
nia umożliwiające skuteczne zabezpie-
czenie gospodarstw oraz zmniejszenie 
ryzyka szerzenia się choroby. Jak wia-
domo, bezobjawowymi nosicielami pta-
siej grypy są migrujące dzikie ptaki, dla-
tego też Inspekcja Weterynaryjna ape-
luje przede wszystkim o przetrzymywa-
nie hodowanych ptaków w zamknięciu, 
przykrywanie pojemników z karmą i 
wodą lub ustawianie ich wewnątrz bu-
dynków, a także o bezwzględne zacho-
wywanie higieny przez osoby pracujące 
w fermach i używanie przez nich odzieży 
ochronnej. Pan Wojciechowski zapew-
nił, iż nie istnieje żadne zagrożenie za-
każenia się konsumentów ptasią grypą 
poprzez spożywanie mięsa drobiowego 
i jego przetworów. 

W ślad za podjętą w ubiegłym roku 
inicjatywą współpracy gmin związa-
nych z życiem i kultem osoby Święte-
go Maksymiliana Kolbe, pod obrady 
Rady Gminy trafi ł projekt uchwały do-
tyczący zawiązania stowarzyszenia gmin 
pod nazwą „Związek Gmin Związanych 
z Życiem Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbe” (Gmina Teresin, Miasto Zduń-
ska Wola, Miasto Oświęcim, Miasto Pa-
bianice). Anna Rybak, sekretarz gminy 
przedstawiając temat uchwały powie-
działa, że głównym celem Związku bę-
dzie podejmowanie wspólnych przedsię-
wzięć promujących członków Związku 
poprzez upowszechnianie miejsc zwią-
zanych z życiem i kultem osoby św. Mak-
symiliana.  Jedną z pierwszych koncep-
cji ma być stworzenie szlaku pielgrzym-
kowego, który prowadziłby od miejsca 
urodzenia Maksymiliana Kolbe – Zduń-
skiej Woli poprzez Pabianice – miejsce 
życia Świętego i objawienia Matki Bo-
żej Dwóch Koron, Niepokalanów, w 
którym Ojciec Maksymilian prowa-
dził swoją działalność oraz Oświęcim 
– miejsce męczeństwa Świętego Mak-
symiliana. Obecny na sesji Rady Gmi-
ny Teresin o. dr Roman Soczewka  pod-
kreślił, że powstanie Związku jest bardzo 
cenną, godną uwagi i uznania inicjaty-
wą, którą Klasztor Ojców Franciszka-
nów w Niepokalanowie gorąco popie-
ra. Po wysłuchaniu pozytywnej opinii 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, którą 
przedstawiła jej przewodnicząca Małgo-
rzata Matela radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie przystąpienia gminy 
Teresin do stowarzyszenia.

Następnie radni przystąpili do rozpa-
trzenia skargi na Wójta Gminy złożonej 
przez mieszkankę Teresina w związku z 
odmową naprawy dachu w zajmowa-
nym przez nią budynku. Wcześniej, 30 
sierpnia br. temat ten próbowała zbadać 
Komisja Administracji i Przestrzegania 
Prawa, jednak nie wypracowała żadne-
go konkretnego stanowiska ze względu 
na nierozstrzygnięte głosowanie (2 gło-
sy były za uznaniem skargi za uzasad-
nioną, 2 głosy przeciw i 1 wstrzymujący) 
– poinformował zebranych przewodni-
czący komisji Krzysztof Piskorz. Opisa-
na w skardze działka oraz znajdujący się 
na niej budynek są własnością prywatną 
i tym samym remont budynku nie na-
leży do zadań własnych gminy. Z uwa-
gi jednak na sytuację majątkową i ro-
dzinną skarżącej oraz fakt, iż jest pod-
opieczną Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Teresinie, radni zobowią-
zali wójta do wykonania doraźnego re-
montu dachu tego budynku ze środków 
GOPS. Przy okazji omawiania powyż-
szej sprawy radni poruszyli temat braku 
mieszkań komunalnych w gminie uzna-
jąc, iż w najbliższej przyszłości problem 
ten powinien zostać rozwiązany. Posta-
nowiono wrócić do tematu po opra-
cowaniu i przedstawieniu przez wójta 
wstępnej koncepcji. Ostatecznie wobec 
przyjętych ustaleń radni uznali skargę 
za bezzasadną.

W kolejnych dwóch punktach po-
rządku obrad radni debatowali nad za-
ciągnięciem pożyczek z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na: bu-
dowę sieci wodociągowej w miejsco-
wościach Pawłowice, Lisice, Izbiska, 
Ludwików, Kawęczyn, Granice i Seroki 
(450 tys. zł) oraz na rozbudowę i prze-
budowę stacji uzdatniania wody w miej-
scowości Piasecznica Nowa (700 tys. zł). 
Ta ostatnia inwestycja ma być współfi -
nansowana przez fi rmę „Tesco”, która za-
deklarowała wyłożyć na ten cel kwotę 
1.200.000 zł. Projekty obu przedstawio-
nych uchwał zostały pozytywnie zaopi-
niowane przez Komisję Finansów i Bu-
dżetu Gminy, którą odczytał jej prze-
wodniczący Tadeusz Olechowski oraz 
Komisję Rolnictwa, Rozwoju Prze-
strzennego, Ochrony Środowiska i In-
frastruktury Technicznej, o czym poin-
formował Hubert Konecki, przewodni-
czący tej komisji. Na wniosek Komisji 
Rolnictwa, radnym na sesji dostarczo-

no umowę zawartą pomiędzy gminą 
Teresin a fi rmą „Tesco”, zawierającą wa-
runki dofi nansowania przez Tesco mo-
dernizacji SUW Piasecznica. Radni 
przeanalizowali jej treść i zwrócili uwa-
gę na konieczność doprecyzowania nie-
których zapisów tak, aby interes gminy 
Teresin został w pełni zabezpieczony. Na 
zaciągnięcie obu pożyczek Rada Gminy 
wyraziła zgodę jednogłośnie. 

Radni dokonali ponadto zmian i 
przesunięć budżetowych polegających 
przede wszystkim na dostosowaniu 
wydatków inwestycyjnych na budowę 
chodników i dróg do kwot wynikających 
z rozstrzygniętych przetargów. Przezna-
czono również 40.000 zł na leszowanie i 
naprawy dróg, 20.000 zł na zakup bramy 
garażowej w OSP Paprotnia oraz 20.000 
zł na budowę garażu dla OSP, a także - 
na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu - 20.000 zł na remont dachu i wy-
mianę pieca c.o. w Szkole Podstawowej 
w Szymanowie.

Rada Gminy przyjęła do wiadomo-
ści informację o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2005 r. Zdaniem 
radnych z Komisji Finansów i Budżetu 
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej, którzy 
przed sesją analizowali poziom wykona-
nia budżetu za I półrocze br. wskaźnik 
realizacji dochodów jest bardzo dobry 
(49,2%), słabsze natomiast, bo na pozio-
mie 18,19%, było (wg stanu na dzień 30 
czerwca br.) wykonanie wydatków in-
westycyjnych.

Dorota Dorodzińska

Harmonogram 
selektywnej zbiórki 
odpadów w 2005 r.

na terenie Gminy Teresin

- 26 październik – strefa południowa
- 27 październik – strefa północna
- 28 listopad – strefa południowa
- 29 listopad – strefa północna
- 27 grudzień – strefa południowa
- 28 grudzień – strefa północna

Mobilny punkt 
zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych 
i problemowych 

Kwartał IV (październik–grudzień) 
– 12 października
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Pomimo odmiennych 
poglądów i zdań

szanujemy się nawzajem
Rozmowa z Tadeuszem Olechowskim,

Przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu Gminy

Obowiązkiem przewodniczącego komisji jest również za-
proszenie gości i ekspertów, aby członkowie komisji mieli 
możliwość wyjaśnienia swoich uwag i wątpliwości. Poza tym 
przewodniczący prowadzi obrady i dyskusję, formułuje koń-
cowe wnioski i przeprowadza głosowanie.

Na pewno bywają komisję burzliwe, starcia koalicji z opo-
zycją...

Prawdę mówiąc nie przypominam sobie burzliwych obrad 
podczas posiedzenia naszej komisji. Co prawda było kilka spo-
tkań, na których omawialiśmy bardzo ważne sprawy, jak cho-
ciażby ustalenie opłat za wodę i ścieki, czy tematy związane 
z uchwaleniem budżetu gminy, jednak emocje towarzyszące 
członkom komisji były według mnie uzasadnione. Znacznie 
gorzej by wyglądało, gdyby radni w momencie podejmowa-
nia strategicznych dla gminy i mieszkańców decyzji podcho-
dzili do tego obojętnie czy beznamiętnie. 

Jeśli zaś chodzi o te starcia koalicji z opozycją, o które Pan 
pyta, to przyznam, że generalnie nie zauważam na posiedze-
niach naszej komisji typowo politycznego podziału na koali-
cję i opozycję. Większość naszych decyzji ma podłoże me-
rytoryczne i zapada jednogłośnie albo bez głosu sprzeciwu. 
Owszem bywają i takie decyzje, które podejmowane są zwy-
kłą większością głosów, ale są to sporadyczne przypadki. Każ-
dy członek komisji może zadawać dowolne pytania i zgła-
szać swoje wątpliwości, a w razie nie zadawalającej odpowie-
dzi prosić o dodatkowe informacje na Sesji Rady Gminy. Jako 
przewodniczący komisji jestem zadowolony ze współpracy z 
moimi koleżankami i kolegą. Dla mnie najważniejsze jest, i o 
to często apeluję, aby pomimo własnych, odmiennych poglą-
dów, zdań i wypowiedzi zawsze szanować siebie nawzajem.

Sprawy bieżące rozpatrujecie w ciągu całego roku, ale 
chyba najbardziej pracowite są debaty, kiedy opiniujecie 
budżet...

Ma Pan rację, koniec roku kalendarzowego to czas podej-
mowania przez Radę Gminy najważniejszych decyzji, jakimi 
są niewątpliwie ustalenie stawek różnego rodzaju podatków, 
a także uchwalenie budżetu na następny rok. Akurat w tych 
sprawach Komisja Finansów i Budżetu Gminy ma wiele do po-
wiedzenia i od jej pracy i decyzji bardzo dużo zależy. Dlatego 
analizując tak ważne kwestie komisja nasza w tych gorących 
dniach spotyka się kilka razy, a jak trzeba, to nawet co kilka 

dni. Wszystko po to, aby mieć jak największą pewność, co do 
podjęcia przez nas trafnych decyzji. W przypadku uchwalania 
budżetu w gminie Teresin rola naszej komisji jest bezsprzecz-
nie kluczowa. Nie dość, że na początku prac nad budżetem 
komisja nasza opiniuje go i przedstawia wójtowi własne pro-
pozycje to pod koniec prac zbiera wszystkie propozycje zmian 
od pozostałych komisji, analizuje je, po czym wypracowane 
wspólne stanowisko przedstawia wójtowi, aby na jego podsta-
wie wprowadził on do budżetu autopoprawki. 

Czym w tej chwili zajmuje się wasza komisja?
Obecnie nasza komisja zajmuje się bieżącymi sprawami, 

których w ciągu roku budżetowego jest również wiele. Na 
przykład na ostatnim swoim posiedzeniu, które odbyło się 
13 września br. zaopiniowaliśmy pozytywnie dwie uchwały 
upoważniające wójta do zaciągnięcia pożyczek (2 głosy – za, 
1 – wstrzymujący). Obie zaplanowane były już w budżecie na 
2005 r. Jedna z nich zaciągnięta w wysokości do 450.000 zł 
przeznaczona jest na sfi nansowanie budowy sieci wodociągo-
wej w Pawłowicach, Lisicach, Izbiskach, Ludwikowie, Kawę-
czynie, Granicach i Serokach. Dzięki korzystnym warunkom 
wzięcia tej pożyczki jest szansa, aby jeszcze w tym roku w tych 
miejscowościach wybudować sieć wodociągową. Z kolei dru-
ga pożyczka zaciągnięta w wysokości do 700.000 zł umożli-
wi sfi nansowanie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania 
wody w Piasecznicy Nowej. Jest to wspólna inwestycja naszej 
gminy i fi rmy Tesco. Oprócz tych uchwał zaopiniowaliśmy 
również pozytywnie informację z przebiegu wykonania bu-
dżetu za I półrocze 2005 r. (3 głosy – za). Naszą uwagę zwró-
ciło bardzo dobre wykonanie budżetu jeśli chodzi o dochody, 
gdyż na dzień 30 czerwca br. były na poziomie 49,2%. Nieco 
gorzej wygląda sytuacja jeśli chodzi o poziom wykonania in-
westycji, który po pół roku wynosi 18,19%, co u niektórych 
radnych budzi obawy. Tych radnych uspokajała pani skarb-
nik, tłumacząc, że inwestycje realizowane są zgodnie z planem 
i nie ma powodów do niepokoju i obaw o niewykonanie ich 
w tym roku. Ostatnia pozytywna opinia, jaką wyraziła nasza 
komisja, odnosiła się do uchwały w sprawie zmian w budże-
cie na 2005 r., które dotyczyły przede wszystkim urealnienia 
po przetargach środków na budowę chodników i dróg w na-
szej gminie (4 głosy – za).

Nasi Czytelnicy chcieliby wiedzieć, czy tak jak podczas se-
sji, mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach komisji.

O terminach i tematach posiedzeń wszystkich komisji kil-
ka dni wcześniej informujemy mieszkańców, wywieszając na 
drzwiach Urzędu stosowne zaproszenia. Ogłoszenia te sto-
sujemy właśnie po to, aby mieszkańcy, którzy zainteresowa-
ni są konkretną sprawą mogli uczestniczyć w posiedzeniach 
wybranej komisji. 

Rozmawiał Zbigniew Bonalski

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski pełni dyżury w Urzędzie 

Gminy (pok. nr 11) w każdy poniedziałek w godzinach 8.oo-9.oo. 
Umówienie spotkania w innym dniu możliwe jest po telefonicznym 

uzgodnieniu terminu pod numerem 0-693 44 10 40.
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Numer 
na li-
scie

Imię (imiona) Nazwisko Zawód
Miejscowość 
zamieszkania

IIość 
gło-
sów

Lista nr 1, KW Ruch Patriotyczny
1 Marcin Michał Kołakowski prawnik Żaboklik 20
2 Marian Konrad Klubiński prawnik Ciechanów 2
3 Wiktor Gajda lekarz Brochów 44
4 Ewa Anna Leśniewska nauczyciel Żuromin 1
5 Tomasz Szerszeń nauczyciel Ciechanów 1
6 Jan Wołosz inżynier rolnik Przasnysz 1
7 Marzena Nowicka nauczyciel Przasnysz 3
8 Dariusz Jan Chodkowski technik Chorzele 0
9 Andrzej Sołdański menedżer Ostróda 0
10 Paweł Wiechowski doradca finansowy Żmijewo Kuce 0
11 Zofia Julia Bawoł ekonomista bankowiec Warszawa 0
12 Edyta Pietrzak technik ekonomista Płock 1
13 Artur Sarzała student prawa Łąck 1
14 Józef Krupski przedsiębiorca Łąck 2

Razem 76

Lista nr 2, KW Polska Partia Pracy
1 Kazimierz Lubowicki menadżer Rybnik 6
2 Jolanta Szymańska ekonomista Płock 4
3 Artur Patryk Jędrzejewski student Płock 1
4 Janusz Moszpański przedsiębiorca Warszawa 2
5 Jerzy Paczyński ekonomista Płock 1
6 Tadeusz Dzwilewski elektromechanik Tychy 0
7 Robert Golatowski technik ochrony środowiska Płock 2
8 Jędrzej Stanisław Janiszewski ekonomista Twarogi 1
9 Bohdan Goszczyński elektryk Warszawa 0
10 Ireneusz Panek student Płock 3
11 Piotr Nadaj mechanik Warszawa 0
12 Lilianna Maria Mikłos technik ceramik Knurów 2
13 Mirosław Andrzej Łapiak mechanik kierowca Warszawa 0
14 Małgorzata Elżbieta Tyrek kierowca Warszawa 0
15 Andrzej Kosiński mechanik Chorzów 0
16 Piotr Czesław Strózik technik mechanik Dąbrówno 0

Razem 22

Lista nr 3, KW Liga Polskich Rodzin
1 Marian Brudzyński przedsiebiorca Pieńki Rzewińskie 41
2 Andrzej Michał Kierzkowski specjalista handlowy Sochaczew 200
3 Arkadiusz Piotr Sowa nauczyciel Żyrardów 20
4 Aleksandra Głandalina Pargulska hotelarz Mława 5
5 Dawid Piasta student Czerwonak 5
6 Jacek Maciej Piekarski nauczyciel akademicki Płock 6
7 Jan Zbigniew Zabora handlowiec Gostynin 0
8 Zofia Boguszewska pielęgniarka Sierpc 11

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.
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9 Małgorzata Kurzątkowska handlowiec Płońsk 2
10 Domicela Dębska pielęgniarka Płońsk 3
11 Andrzej Nowakowski ślusarz Studzieniec 5
12 Janusz Kazimierz Sadowski nauczyciel Raciąż 6
13 Jacek Obrębski zarządca nieruchomości Żyrardów 3
14 Tomasz Marek Kraśniewski rolnik Szewce 4
15 Barbara Gil logopeda Sierpc 12
16 Stanisław Gerard Nalej przedsiębiorca Żyrardów 1
17 Adam Jan Rutkowski mgr inż. mechanik Toruń 6
18 Iwona Krawczyńska pedagog Płock 1
19 Joanna Chmielewska studentka Płońsk 8
20 Jerzy Kącki inżynier technologii drewna Mława 5

Razem 344

Lista nr 4, KW Partii Demokratycznej – demokraci.pl

1 Eryk Stanisław Smulewicz inżynier ochrony środowiska Płock 6
2 Danuta Drzewiecka pedagog Ciechanów 2
3 Michał Kilanowski pracownik administracji Franciszków 2
4 Katarzyna Mariola Zalewska nauczyciel Nowe Miasto 3
5 Stanisław Zbigniew Dyl lekarz Sochaczew 3
6 Jerzy Lewandowski przedsiębiorca Warszawa 2
7 Janusz Jagodziński doktor nauk humanistycznych Sierpc 0
8 Tadeusz Myśliwczyk lekarz Żuromin 0
9 Marzena Elżbieta Stasińska-Merkiewicz lekarz Przasnysz 0
10 Lilla Lesiak dziennikarz Warszawa 0
11 Hubert Michał Fabianowicz inżynier ruchu Płock 0
12 Marcin Marzec mgr prawa i administracji Płock 0
13 Jacek Zbigniew Wieteska ekonomista Mszczonów 2

Razem 20

Lista nr 5, KW Socjaldemokracji Polskiej
1 Elżbieta Gozdowska nauczyciel akademicki Sierpc 25
2 Błażej Figiel nauczyciel Bodzanów 3
3 Teresa Malinowska instruktor kulturalny Sierpc 4
4 Agnieszka Anna Dudkiewicz pedagog Warszawa 7
5 Zbigniew Pakuła nauczyciel Wyczółki 17
6 Mirosław Starczewski mechanik Gostynin 2
7 Małgorzata Grażyna Bartczak pracownik administracji Warszawa 7
8 Arkadiusz Marek Dzierżanowski urzędnik Płock 5
9 Barbara Danuta Szafraniec inżynier budownictwa Płock 4
10 Marcin Podsędek student Sochaczew 9
11 Jarosław Krupiński politolog Mława 3
12 Michał Aleksander Duszak student Warszawa 3

Razem 89

Lista nr 6, KW Prawo i Sprawiedliwość
1 Wojciech Jasiński prawnik Płock 161
2 Marek Opioła politolog Płock 164
3 Robert Jerzy Kołakowski historyk Ciechanów 44
4 Wojciech Jan Szwed przedsiębiorca Żyrardów 8
5 Marian Pagórek lekarz kardiolog Gostynin 17
6 Jan Chmielowski matematyk Warszawa 59
7 Wiesław Domagalski energetyk Granice 352
8 Ewa Lech lekarz weterynarii Warszawa 42
9 Tomasz Osowski nauczyciel Przasnysz 12
10 Jerzy Karwowski rolnik Unierzyż 18
11 Ewa Łubińska nauczyciel Bieżuń 15
12 Anna Bryńska ekonomista Sochaczew 32
13 Jan Cichocki technik przetw. mięsnego Mława 7
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14 Bogdan Kęsicki operator filmowy Warszawa 2
15 Krzysztof Bieńkowski nauczyciel Przasnysz 21
16 Andrzej Sumliński nauczyciel Nowy Duninów 6
17 Bożena Melech spec. org. ruchu turystycznego Radziejowice Parcel 5
18 Maria Gajewska ogrodnik Sieraków 15
19 Daniel Zaborowski ogrodnik Sarzyn 13
20 Hanna Kurta nauczyciel Sierpc 10

Razem 1003

Lista nr 7, KW Sojusz Lewicy
1 Jolanta Dorota Szymanek-Deresz prawnik Warszawa 95
2 Paweł Jerzy Obermeyer lekarz Płońsk 5
3 Aleksandra Ewa Łuszczyńska farmaceuta Płock 8
4 Benedykt Suchecki elektrotechnik Olszanka 11
5 Grzegorz Aleksander Wesołowski technik ekonomista Żuromin 1
6 Jan Ilczak przedsiębiorca Mława 1
7 Jolanta Popiołek nauczyciel Sochaczew 60
8 Tomasz Ireneusz Sadowski lekarz Krasne 1
9 Mieczysław Zmysłowski nauczyciel Warszawa 4
10 Mariusz Andrzej Koper ekonomista Cekanowo 0
11 Adam Kazimierz Kuczkowski informatyk Warszawa 1
12 Eugeniusz Jan Orłow politolog Warszawa 0
13 Maria Gruchot nauczyciel Gostynin 3
14 Zbigniew Siemiątkowski politolog Warszawa 16

Razem 206

Lista nr 8, KW Platforma Obywatelska RP
1 Łukasz Maria Abgarowicz menadżer Warszawa 148
2 Mirosław Koźlakiewicz ekonomista Kunki 14
3 Wiesław Breński ekonomista Warszawa 9
4 Ryszard Chudzik ekonomista Żyrardów 17
5 Piotr Jastrzębski student Nowe Miasto 13
6 Wiesław Popławski bankowiec Przasnysz 11
7 Artur Paweł Dębski inż. środowiska Mława 14
8 Katarzyna Ludwiczak logistyk Płock 25
9 Mariusz Arent ekonomista Mława 4
10 Andrzej Jerzy Gontarski menadżer Glinojeck 3
11 Artur Mirosław Kobla inżynier Płock 3
12 Tadeusz Roman rolnik Fijałkowo 0
13 Krzysztof Marcin Głowacki pracownik samorządowy Płock 6
14 Marcin Wójcik menadżer Gorzów Wielkopolski 19
15 Piotr Pesta kosztorysant Płock 5
16 Elżbieta Joanna Wiśniewska pracownik samorządowy Płońsk 45
17 Michał Kierzkowski prawnik Mszczonów 94

Razem 430

Lista nr 9, KW Polskiej Partii Narodowej
1 Jolanta Boyarsky informatyk Siedlce 3
2 Bogusława Głażewska dziennikarka Warszawa 1
3 Andrzej Fijałkowski inżynier bud. wodnego Przasnysz 2
4 Józef Parczewski nauczyciel Maszewo Duże 0
5 Janusz Roman Sulimierski dziennikarz Płock 0
6 Zbigniew Staruszkiewicz technik budowlany Płock 0
7 Aleksander Szczepan Zwoliński mgr ekonomii Białystok 0
8 Henryk Głażewski rolnik Gierwaty 0
9 Stanisław Jakubiak operator turbo zespołu Ostrołęka 0
10 Artur Perka murarz Głogów 0
11 Paweł Góral ekonomista Drgicz 1

Razem 7
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Lista nr 10, KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
1 Waldemar Pawlak rolnik Pacyna 104
2 Aleksander Sopliński lekarz Ciechanów 1
3 Henryk Kisielewski inż. rolnik Płock 4
4 Mirosław Orliński pracownik samorządowy Sochaczew 144
5 Włodzimierz Adam Wojnarowski mgr administracji Szreńsk 1
6 Elżbieta Popczuk manager Płock 0
7 Janusz Welenc nauczyciel historii Żuromin 2
8 Michał Ludwik Boszko nauczyciel Wyszogród 1
9 Kazimierz Bogdan Miklewski ekonomista Raciąż 1
10 Kazimierz Drążkiewicz ekonomista Radziejowice 0
11 Janusz Osiadacz lekarz Przasnysz 0
12 Jan Laskowski technik mechanik Zawidz Mały 1
13 Tadeusz Mieczysław Jankowski inż.ogrodnik Gąbin 1
14 Artur Przewrocki prawnik Płock 0
15 Grażyna Anna Opolska technolog żywności Ćwiklin 1
16 Robert Jeliński technik mechanizacji rolnictwa Dzierzgowo 0
17 Kazimierz Jerzy Sadowski elektromonter Grabina Radziwiłłow- 0
18 Dariusz Tomasz Węcławski mgr inż. ochrony środowiska Ciechanów 0
19 Witold Stanisław Pająk mgr inż. rolnik Płońsk 3
20 Ireneusz Jacek Struzik lekarz medycyny Płock 8

Razem 272

Lista nr 12, KW Platformy Janusza Korwin-Mikke
1 Jacek Zbigniew Boroń przedsiębiorca Warszawa 16
2 Sławomir Lucjan Kamecki inżynier budownictwa Ciechanów 0
3 Aleksandra Natalia Gabren-Nowak lekarz stomatolog Warszawa 1
4 Stanisław Andrzej Szczuka adwokat Warszawa 0
5 Witold Stanisław Michałowski inż. naftowy Lutowiska 2
6 Mieczysław Zbigniew Jankowski emeryt Opypy 0
7 Dariusz Wodnicki przedsiębiorca Warszawa 1
8 Joanna Beata Biegała informatyk Opypy 0
9 Joanna Monika Łukaszewicz ekonomistka Warszawa 0
10 Paweł Adam Starzyński student Milanówek 0
11 Maciej Cezary Dębała fotograf Warszawa 2
12 Anna Korwin-Mikke ekonomistka Warszawa 27

Razem 49

Lista nr 15, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1 Lech Szymańczyk politolog Grodzisk Mazowiecki 92
2 Zenon Sylwester Wiśniewski technik chemik Płock 19
3 Izabela Radomska specjalista ds. jakości Przasnysz 26
4 Aleksandra Helena Obrębska rolnik Żuki 13
5 Sławomir Antoni Tomaszewski rolnik Zalesie 93
6 Krzysztof Czarnecki rolnik Garnowo Duże 14
7 Wiesław Zdzisław Kogowski przedsiębiorca Bieżuń 2
8 Tadeusz Jan Zalewski ogrodnik Mława 11
9 Sławomir Zygmunt Mossakowski rolnik Brudzyno 3
10 Artur Jacek Gilewski przedsiębiorca Naruszewo Nowe 4
11 Andrzej Józef Geryk elektryk Ciechanów 8
12 Zygmunt Bombała rolnik Dobra 1
13 Maciej Wiesław Świderski archiwista komputerowy Dąbrowa 4
14 Janusz Czerwiński rolnik Mława 5
15 Marzena Jankowska bez zawodu Leszczyn Księży 17
16 Paweł Krawczyński przedsiębiorca Płock 2
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17 Mariusz Ogiński przedsiębiorca Raciąż 1
18 Waldemar Florczak rolnik Nowe Mostki 85
19 Karolina Socha-Kalinowska politolog Warszawa 17

Razem 417

Lista nr 16, KW Partii Inicjatywa RP

1 Bogdan Józef Kaczyński przedsiębiorca Soczewka 14
2 Andrzej Sokólski tłumacz techn. niemieckiego Płońsk 0
3 Kazimierz Woliński technik mechanik Radzanowo 0
4 Ambroży Brzozowski żołnierz zawodowy Lidzbark 0
5 Leszek Majczyna inżynier informatyk Płock 0
6 Dariusz Woliński strażak Juliszew 0
7 Mariusz Piotr Walczyński technik jakości Żyrardów 1
8 Krzysztof Jarosław Chyziak przedsiębiorca Żyrardów 0
9 Zbigniew Bogdan Malicki przedsiębiorca Olsztyn 0
10 Mariusz Stanisław Tomczak technik rolnik Wyszogród 0
11 Diana Aleksandra Kaczyńska studentka Płock 0
12 Andrzej Robert Kibler kierowca Płock 0
13 Anita Maria Kubicka specjalista ubezpieczeniowy Płock 0

Razem 15

Lista nr 18, KW Narodowego Odrodzenia Polski
1 Arkadiusz Karpiński technik leśnik Nowa Wieś 5
2 Joanna Traczyk nauczycielka Kondrajec Pański 2
3 Sławomir Zdun technik leśnik Ościsłowo 0
4 Paweł Jędrasik ślusarz-spawacz Krasne 0
5 Ireneusz Wiktor Lewandowski mechanik Chełm 1
6 Irmina Stefania Zych konsultant Warszawa 1
7 Bernard Wacław Kalinowski technik ekonomista Warszawa 0
8 Eryka Maria Włodek handlowiec Łęczna 0
9 Andrzej Zbigniew Jóźwiak technik elektromechanik Warszawa 0
10 Piotr Wojciech Kopyłowski handlowiec Warszawa 0

Razem 9

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie Teresin
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WYNIKI WYBORÓW DO SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.
GMINA TERESIN OBWÓD NR 1 Gimnazjum w Teresinie

Nr okręgu 15, Siedziba OKW – PŁOCK
Nazwa 

komitetu
Imię (imiona) Nazwisko Zawód

Miejscowość 
zamieszkania

Ilość 
głosów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Antonowicz rolnik Ciemniewo 35

KW Platforma Obywatelska RP Przemysław Berent menadżer Toruń 89

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Mieczysław Borowy pedagog Warszawa 28

KWW-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Elżbieta
Czeremańska-
Gocławska

dziennikarka Płock 12

KW Prawo i Sprawiedliwość Janina Fetlińska
dr nauk 
medycznych

Ciechanów 173

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Wiesława Filipek
administrator 
księgowa

Warszawa 63

KW Socjaldemokracji Polskiej Krzysztof Waldemar Jankowski
inżynier 
elektronik

Płock 22

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej Zbigniew Paweł Kruszewski
nauczyciel 
akademicki

Płock 32

KW Ruch Obrony Bezrobotnych Mieczysław Modzelewski emeryt Płock 10

KW Polskiej Partii Narodowej Grażyna Maria Ogórek ekonomista Sopot 9

KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl Jan Wiktor Paszkowski przedsiębiorca Warszawa 11

KW Socjaldemokracji Polskiej Halina Krystyna Pędziejewska nauczyciel Sochaczew 32

KW Ruch Patriotyczny Wiesław Jan Stańczak
pracownik 
administracyjny

Łąck 25

KW Partii Inicjatywa RP Adam Bernardy Stoliński mgr inż. chemik Płock 4

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Święcki ślusarz Warszawa 36

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski
urzędnik 
samorządowy

Leszczyn 
Szlachecki

23

ObKW nr 1 
Gimn. Teresin

ObKW nr 2
Gimn. Teresin

ObKW 3
SP w Paprotni

ObKW 4
SP w Paprotni

ObKW 5
Gimn. 

w Szymanowie 

ObKW 6
SP w Budkach 

Piaseckich

Gmina Teresin 
ogółem

Uprawnionych 1012 2309 1232 1687 1471 742 8470

Głosujących 405 954 598 432 512 188 3089

Frekwencja 40,02% 41,32% 48,54% 25,61% 34,81% 25,34% 36,47%

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Gminie Teresin
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Chrystus, który siebie nazwał krzewem winnym, o Nim o 
Bogu swym Ojcu powiedział «że jest tym, który uprawia  – 
rolnikiem.

Trwajcie w Chrystusie i przynoście owoc obfi ty, w nim mo-
żemy uczynić wszystko.

Bądźcie uprawą Bożą!
I w miłości stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i ży-

wicielce.
Wam, w szczególny sposób, powierzył Stwórca wszelką 

roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drze-
wo, którego owoc ma w sobie nasienie, by było dla wszyst-
kich pokarmem.

Rodzi ta ziemia «cierń i oset», ale dzięki waszej pracy ma ro-
dzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szcze-
gólnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności”

Radość to dla nas wszystkich dla Mazowieckiej Izby Rolni-
czej jako samorządu rolniczego i wszystkich rolników nasze-
go powiatu w podsumowaniu wytężonej, nie łatwej pracy, tak 

często niedocenianej przez innych,. Przychodzimy do wspa-
niałej Bazyliki przynosząc owoce, zioła, warzywa, miód, kwia-
ty aby poświęcić i podziękować Bogu za dary ziemi – symbol 
tradycji, wiary, kultury i historii.

Wspaniała brać rolnicza cały czas pamięta o swych obo-
wiązkach wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego, gdzie hasła 
«Żywią i Bronią», «Bóg Honor Ojczyzna» są wartością nad-
rzędną.

Ten rok był wyjątkowo trudny gdzie aura nie oszczędzała 
naszych zasiewów, co będzie miało ogromne znaczenie na 
dochody rolników, dlatego naszą uroczystość robimy bar-
dzo, bardzo skromną adekwatną do sytuacji w całym rol-
nictwie.

MIR była, jest i będzie otwarta do współpracy ze wszyst-
kimi, nie zapominając o umacnianiu wiary i chrześcijań-
stwa. 

Szanowni Państwo
Z tego miejsca chciałbym serdecznie i gorąco powitać:
1. Poczet sztandarowy Maz. Izby Rol.
2. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Rolniczych w 

Teresinie
3. Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych gm 

Teresin
4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gm. Teresin
5. Dyr. Biura Maz. Izby Rolniczej Annę Górską
6. V-ce Przew. Rady Pow. Jana Aleksandra Łopatę 
7. Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Sucha Jacka Ja-

kubowskiego
8. Witam Starostów Dożynek Powiatowych Agnieszkę Bo-

browską i Mirosława Walczaka
9. Witam Starostów Gminnych Wandę Solską i Wojciecha 

Brodowskiego 
10. Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakow-

skiego
11. Wójta Gminy Rybna 

Grzegorza Kropiaka
12. Wójta Gminy Sochaczew 

Mirosława Orlińskiego
13. Witam gorąco przedsta-

wicieli Gminy Młodzieszym i 
Brochów

14. Witam gospodarzy i sta-
rostów dzisiejszych dożynek

15. Witam Delegatów Maz. 
Izby Rol 

16. Serdecznie i gorąco witam 
Was rolnicy wraz z wieńcami i 
chlebem dożynkowym.

Zacny Ojcze 
W imieniu tu wszystkich 

zgromadzonych zwracam się 
z gorącą prośbą o odprawienie 
uroczystej dziękczynnej Mszy. 
Św. i błogosławieństwo naszych 
plonów i chleba z tegoroczne-
go ziarna.

Ciąg dalszy ze str. 1

Dożynki w Niepokalanowie
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Na kłopoty... Teresin
To miał być ewenement na Mazowszu. Każdy powiat 

zorganizował swoje dożynki, mimo trudności, przeciw-
ności aury i klęsk żywiołowych. Każdy, ale nie powiat so-
chaczewski. Starostwo nad Bzurą uznało, że w gminie Iłów 
(gospodarza tegorocznych dożynek) było gradobicie i do-
żynek powiatowych nie należy organizować...

„Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej i Solidar-
ność Rolników Indywidualnych uznały, iż trzeba szanować 
tradycje i wyrazić szacunek do pracy rolników” – powie-
dział Tadeusz Szymańczak i zorganizował, wspólnie z dzia-
łaczami tych dwóch organizacji, własne dożynki. 

18 września, na ołtarzu polowym przy bazylice w Niepo-
kalanowie, uroczysta mszę świętą koncelebrował O. Igna-
cy Kosmana. Starostami dożynek byli: Agnieszka Borowska 
(Gmina Nowa Sucha) i Mirosław Walczak (Gmina Teresin). 
Starostami gminy Teresin byli: Wanda Solska z Maurycewa 
i Wojciech Brodowski z Gaju. Podczas mszy koncertowała 
Parafi alna Orkiestra Dęta z Niepokalanowa.

Uczestnicy uroczystości dzielili się tegorocznym chle-
bem, była prezentacja wieńców, poczęstunek z kuchni po-
lowej.

Bez wątpienia inicjatywa T. Szymańczka przy wsparciu 
Gminy Teresin uratowała honor powiatu sochaczewskie-
go. Myli się jednak ten, kto sądzi, że starostwo sochaczew-
skie jest wdzięczne. Ani starosta, ani jego zastępca nie po-
jawili się na dożynkach (na szczęście mają godnego przed-
stawiciela w osobie Aleksandra Łopaty).

Do arogancji urzędników z Sochaczewa można się chy-
ba przyzwyczaić, ponieważ powszechnie się mówi, że „So-
chaczew leży pod Teresinem”.

Dożynki powiatowe docenili nasi sąsiedzi: Wójtowie 
Gmin oraz Starosta Żyrardowski Stanisław Niewiadom-
ski. 

Z.B.

Szczęść Boże

Starostowie Dożynek Powiatowych:
 Agnieszkę Bobrowską gm. Nowa Sucha
 Mirosława Walczaka gm. Teresin

Starostowie Gminy Teresin:
 Wanda Solska z Maurycewa
 Wojciech Brodowski z Gaju

Powitał gości i poprosił o odprawienie uroczystej dzięk-
czynnej mszy św. Tadeusz Szymańczak.

Mszę Świętą odprawił Ojciec Ignacy Kosmana.
Podziękował i wręczył o. Ignacemu kwiaty Zbigniew To-

maszewski.
Podczas uroczystości grała i śpiewała Parafi alna Orkiestra 

Dęta i Chór z Niepokalanowa 

Na naszej uroczystości był również Starosta Powiatu Ży-
rardów Stanisław Niewiadomski z Małżonką 

Po mszy św. Starostowie przekazali chleb na ręce v-ce Prze-
wodniczącego Rady Powiaty Jana Aleksandra Łopaty i wój-

tów, następnie Maz. Izba Rolnicza zaprosiła wszystkich na 
poczęstunek.

Relację z uroczystości 
opracował Tadeusz Szymańczak

Zdjęcia, których autorem jest Sławomir Burzyński 
publikujemy dzięki uprzejmości tygodnika 

Ziemia Sochaczewska

TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

zaprasza

Dnia 26 listopada 2005 r. 
nasza placówka organizuje:

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL Z GWIAZDĄ

*** Piotr Szczepanik ***
Impreza ta przyciąga wielu muzyków i autorów z ca-

łej Polski, którzy chcą się zmierzyć z wartościową polską 
piosenką. W tym roku młodzi artyści będą mogli zapre-
zentować swoje pomysły na piosenki Piotra Szczepanika 
oraz, jak co roku, przedstawić własną twórczość, którą z 
wielkim zaangażowaniem promuje nasza placówka. 

Do tej pory gościliśmy takie gwiazdy jak „WOLNA 
GRUPA BUKOWINA”, „NASZA BASIA KOCHANA”, 
„POD BUDĄ”, Elę Adamiak oraz Jacka Skubikowskiego. 

W roku ubiegłym śpiewaliśmy piosenki Czesława Nie-
mena, aby w ten sposób oddać hołd jednemu z najwięk-
szych polskich muzyków. Ideą festiwalu jest populary-
zacja „dobrej” polskiej piosenki, jakiej przedstawicielem 
niewątpliwie jest Piotr Szczepanik. Zasiądzie on rów-
nież w jury, a po konkursie zapraszamy na recital na-
szej Gwiazdy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w festiwalu młodych, 
utalentowanych artystów, którzy nie boją się skonfronto-
wać swoich zdolności z innymi.

Serdecznie Zapraszamy.
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TERESIŃSKI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI
Koniec sierpnia w całej Polsce stał 

pod znakiem uroczystych obchodów 
związanych z 25. rocznicą powstania 
„Solidarności”. Chociaż centralne uro-
czystości z udziałem wielu gości zagra-
nicznych odbywały się w większych mia-
stach związanych bezpośrednio ze straj-
kami i powstaniem Związku, takich jak 
Gdańsk czy Warszawa, to mniejsze 
miejscowości również chciały uczcić to 
wielkie wydarzenie. Tak było na przy-
kład w naszej gminie, gdzie w niedzie-
lę 28 sierpnia br. w Niepokalanowie-La-
sku, z inicjatywy członków Prezydium 
Rady Gminy Teresin I kadencji: Mirosła-
wa Parola, Stefana Rogali i Emilii Wło-
darczyk, odbyły się uroczyste obchody 
Teresińskiego Dnia Solidarności, w któ-
rym udział wzięli radni Gminy Teresin 
I kadencji, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Teresin II i obecnej kadencji, człon-
kowie i sympatycy Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”, członkowie So-
lidarności Rolników Indywidualnych 
oraz osoby utożsamiające się z ruchem 
Solidarności.

Głównym punktem uroczystości była 
Msza święta dziękczynna, podczas której 
uczestnicy podziękowali Bogu za opiekę 
nad naszą Ojczyzną w 25. rocznicę po-
wstania Solidarności oraz za opiekę nad 
Gminą Teresin w 15. rocznicę powsta-
nia Komitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność” i pierwszych wolnych wyborów 
do samorządu gminnego. Mszę odpra-
wił i okolicznościowe kazanie wygłosił 
o. Mirosław Adaszkiewicz - przełożony 
wspólnoty Niepokalanów-Lasek, który 
zachęcał do modlitwy o umacnianie so-
lidaryzmu społecznego, tak bardzo po-
trzebnego w dzisiejszej rzeczywistości 
życia społecznego.

Po Mszy słowo końcowe do zebra-
nych skierował Przewodniczący Rady 
Gminy Teresin I kadencji - Mirosław 
Parol, który wyraził wielką radość ze 
spotkania oraz podziękował zebranym 
za wysiłek włożony w tworzenie wspól-
nego dobra oraz pełną poświęcenia służ-
bę ludziom i przyczynienie się w ten 
sposób do rozwoju lokalnej społecz-
ności. Następnie podzielił się z zebra-

nymi kilkoma refl eksjami dotyczącymi 
m. in. okoliczności powstania oraz roli, 
jaką odegrała Solidarność w historii Pol-
ski i świata. Zacytował słowa Jana Pawła 
II wypowiedziane na Placu Zwycięstwa 
w 1979 roku w Warszawie, na gdańskiej 
Zaspie w roku 1987 oraz w 1999 roku w 
polskim Parlamencie.

Następnie odbyło się spotkanie kole-
żeńskie przy ognisku, które przebiegło 
w bardzo sympatycznej atmosferze. Była 
więc możliwość porozmawiania z oso-
bami, których się nie widziało wiele lat. 
Można było również powspominać tam-
te dni i podzielić się swoimi spostrzeże-
niami na różne tematy społeczne.dnia 
dzisiejszego. 

Dziękuję Przewodniczącemu i Pre-
zydium Rady Gminy I kadencji za pa-
mięć o tak ważnych wydarzeniach z na-
szej najnowszej i chlubnej historii oraz 
za zorganizowanie w gminie Teresin 
symbolicznych obchodów 25. roczni-
cy powstania Solidarności”. 

Tadeusz Olechowski 
Przewodniczący Rady Gminy

Gimnazjum i Liceum 
w Niepokalanowie 

– Szkoły „do Tańca i do Różańca”
Coraz więcej rodziców pragnie dobrej edukacji dla swoich 

dzieci. Niestety, nowa reforma oświaty nie przynosi oczeki-
wanych  efektów. Pojawiają się różne zagrożenia: papierosy, 
alkohol, narkotyki.

W tych trudnych czasach na szczególną uwagę zasługuje 
szkoła założona 76 lat temu przez św. Ojca Maksymiliana Kol-
bego. Obecnie funkcjonuje tu gimnazjum i liceum – placów-
ki oświatowe na prawach publicznych. Oprócz dobrego przy-
gotowania do egzaminów młodzież kształtuje swój charakter 
w duchu wartości chrześcijańskich i narodowych. Służą temu 
liczne koła zainteresowań, m.in. Rycerstwo Niepokalanej, te-

atralne, sporto-
we, historyczne, 
prasowe, fi lozo-
fi czne, radiowe, 
strażackie. W 
kaplicy szkolnej 
odprawiana jest 
Msza święta z 
racji pierwsze-
go piątku mie-
siąca. Ucznio-
wie wspólnie z 
nauczycielami 
uczestniczą tak-
że w Eucharystii 
w trzecią nie-
dzielę miesiąca 
w bazylice niepokalanowskiej. 

We wrześniu nikt tutaj  się nie nudził. Kadra profesorska 
zorganizowała wiele atrakcyjnych wycieczek, np. do Brocho-
wa  na wspaniałe widowisko ,,Bitwa nad Bzurą” i do Zakopa-
nego, rajd pieszy do Puszczy Kampinoskiej.

Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie to szkoły tętnią-
ce życiem.

Zbigniew Bonalski
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Adresy e-mail do Urzędu Gminy Teresin
urzad.gminy@teresin.pl – sekretariat UG
biuro.rady@teresin.pl – biuro rady gminy
sekretarz.gminy@teresin.pl – sekretarz gminy
skarbnik.gminy@teresin.pl – skarbnik
inwestycje@teresin.pl – referat ds. inwestycji i zamówień publicznych
ela.magdziak@teresin.pl – biuro menedżera projektu budowy hali sportowej w Teresinie
julita.kowalska@teresin.pl – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych
zespol@teresin.pl – zespół urbanistyczny w UG
geodezja@teresin.pl – referat ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej
podatki@teresin.pl – referat ds. podatków
rdg@teresin.pl – rejestr działalności gospodarczej 
gops@teresin.pl – gminny ośrodek pomocy społecznej
gbp@teresin.pl – gminna biblioteka publiczna

Adres strony WWW Urzędu Gminy  w Teresinie:

www.teresin.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: 

www.teresin.asi.pl

SPRZĄTAMY TERESIN 
Z FUNDACJĄ „NASZA ZIEMIA”

Udział w akcji „Sprzątanie świata” to w Szkole Pod-
stawowej im. św. Maksymiliana Kolbego już wieloletnia 
tradycja. W chłodny, lecz słoneczny poranek 17 września 
uczniowie klas I – VI, nauczyciele i pracownicy szkoły 
zebrali się na placu przed szkołą, skąd udali się na przy-
dzielone wcześniej odcinki pracy. Każda klasa została 
wyposażona w plastikowe worki i rękawice, zakupione 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie, któ-
ry zajął się również wywozem śmieci. 

W ciągu trzech godzin 373 osoby uczestniczące w ak-
cji zebrały 322 worki śmieci! Sprzątaliśmy ulice, teren 
wokół szkoły i przedszkola, las, okolice stacji kolejowej 
oraz stadion. Udało nam się zlikwidować 4 dzikie wy-
sypiska śmieci. Walające się po ulicach odpady na pew-
no nie są ozdobą naszej miejscowości. Uczestniczące w 
akcji dzieci uczą się, w jaki sposób dbać o swoje otocze-
nie, przede wszystkim – nie śmiecąc. 

Prowadzone przez nas prace spotkały się z sympatią 
mieszkańców Teresina.  Właściciel kawiarni „Jubilatka” 
zaprosił sprzątające ul. M. Kolbego dzieci na gorącą her-
batę. Dziękujemy!

Na apelu kończącym akcje wszystkie klasy złożyły 
sprawozdania z przeprowadzonych prac p. dyrektoro-
wi Grzegorzowi Więckowi i przewodniczącej Rady Eko-
logicznej p. Emilii Włodarczyk. Sprawozdania te zosta-
ną przesłane do Fundacji „Nasza Ziemia”. Nasza szkoła 
podejmie wkrótce kolejne działania, których celem bę-
dzie kształtowanie postaw proekologicznych – zbiórki 
surowców wtórnych. 

Renata Ćwiklińska

„Posprzątaj 
swój kawałek ziemi”

O ekologii i ochronie środowiska każdy słyszał, ale nadal nie- 
wiele jest takich osób zarówno wśród młodzieży czy dorosłych, 
którzy starają się dbać o to, co nas otacza. Choć z roku na rok ta 
świadomość wzrasta.

Hasłem tegorocznej akcji „Sprzątanie świata” było „Wszyst-
kie kolory recyklingu”. Jest to zachęta do segregacji odpadów. Już 
po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Paprotni wraz z 
wychowawcami przystąpili z wielkim zapałem do zbiórki śmie-
ci. Młodsze klasy zajęły się terenem szkolnym i przyszkolnym, 
starsze sprzątały ulice: Sochaczewską, Perłową, Skośną. Z rela-
cji dzieci wynikało, że najbardziej zabrudzoną okazała się uli-
ca Krańcowa. Uczniów z klas szóstych spotkała wielka niespo-
dzianka. Podczas tej pracy mieli sposobność poznać prezesa Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej pana J. Małachowskiego. Człowiek ten postanowił nagrodzić 
wszystkich uczestników sobotniej akcji, których spotka na swej 
drodze. Pan prezes obdarował uczniów naszej szkoły kasetami 
z fi lmami przyrodniczymi, książkami o tematyce ekologicznej, 
programami multimedialnymi i przyborami szkolnymi, za co 
bardzo dziękujemy. W sumie zebrano około 100 worków, jest 
to znacznie mniej niż w roku ubiegłym, co bardzo cieszy. Nie-
stety nadal najbardziej zabrudzone ulice to te leżące przy trasie 
głównej, którą zaśmiecają kierowcy i te mniej uczęszczane, któ-
re traktowane są jako miejsca na śmieci. Na zakończenie w ra-
mach podziękowania za udział w akcji każdy mógł skosztować 
grillowej kiełbaski i poczęstować się słodkim batonikiem.

Szkoda, że tylko młodzież bierze udział w takich akcjach, a 
przecież wystarczy tylko dobra wola…

Katarzyna  Misiak
Elżbieta  Nowatkiewicz
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Dnia 3 września 2005 roku, Teresiński Ośrodek Kultury 
rozpoczął sezon kulturalny 2005/2006. 

Na scenie plenerowej zabrzmiała muzyka w ramach cy-
klicznego już koncertu RIF, czyli Rytmy i Fascynacje. Każ-
dego roku będziemy starali się zorganizować koncert, który 
swoją muzyką i tekstem prezentuje wysoki poziom artystycz-
ny, a jednocześnie przypomina trochę już zapomniane roc-
kowo-bluesowe rytmy. 

Chcemy zachęcić społeczność teresińską, a w szczególności 
młodzież, do tworzenia razem z nami tego cyklu koncertów. 

Mamy nadzieję, że sugestie odnośnie wykonawców uda 
nam się zrealizować, aby mieszkańcy mogli posłuchać tych, 
którzy byli lub nadal są ich idolami. 

W tym roku zaprosiliśmy zespoły bluesowe, które zgroma-
dziły na stadionie GOSiR-u w Teresinie fanów tego gatunku. 
Mimo niewielkiej frekwencji, Ci, którzy byli, bawili się wy-
śmienicie. Zresztą jak tu się nie bawić dobrze, gdy na scenie 
pojawił się zespół CHOŁODY BLUES TRIO z Przemkiem 
Chołody, który w kręgach blues’a uznawany jest za jednego z 
najlepszych harmonijkarzy ustnych w Polsce. Zespół zagrał 
naprawdę dobry kawał BLUES’a. 

Po nich na scenie wystąpiła niekwestionowana Gwiazda 
polskiej sceny blues’owej czyli SŁAWEK Wierzcholski z ze-
społem NOCNA ZMIANA BLUES’A. 

Aż do godziny 22.00 publiczność śpiewała i tańczyła pod 
sceną nie dając gwiazdom wytchnienia. Oczywiście były i bisy 
i obietnice, że na następny koncert już czują się zaproszeni. 

Joanna Kwiatkowska

Teresiński Ośrodek Kultury
zaprasza na

 Koncert poświęcony pamięci 
Ojca Świętego Jana Pawła II

Koncert odbędzie się
 dn. 16 października 2005 r.

 po mszy wieczornej
w sali Św. Bonawentury

W programie:
– poezja Karola Wojtyły;
– utwory fortepianowe;
– utwory wokalne w wykonaniu:
 zespołu BOM-BELL, Agaty Brzywczy,
 Agaty Fijewskiej, Sylwii Brzywczy, 
 Małgorzaty Szymańskiej, Anny Radomskiej,
 Martyny Dębskiej;

Akompaniament: 
 Joanna Kwiatkowska i Leszek Lewicki

Zapraszamy Bardzo Serdecznie

Teresiński Ośrodek Kultury
zaprasza na

 Koncert z okazji
Odzyskania Niepodległości

przez Polskę

Koncert odbędzie się
dnia 11 listopada 2005 r.

o godz.18.00

W programie:
 Pieśni patriotyczne
 Utwory Fryderyka Chopina

Akompaniament: 
 Sekcja muzyczna TOK

Zapraszamy Bardzo Serdecznie

PARKIETY – MOZAIKIPARKIETY – MOZAIKI
Duży wybór Duży wybór ** dąb  dąb ** jesion jesion

SCHODYSCHODY

(0-46) 861 39 55(0-46) 861 39 55
Teresin, ul. Szymanowska 141Teresin, ul. Szymanowska 141
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Greiner 
LKS „Mazowsze” Teresin 

– zapasy
17 września 2005 r. w Odrzywole odbyły się Międzywoje-

wódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek. Bardzo do-
brze zaprezentowali się młodzi zapaśnicy z naszego Klubu, 
którzy w punktacji drużynowej zajęli I miejsce.

Miejsca poszczególnych zawodników i zawodniczek.

I miejsce
Angelika Rybicka 48 kg
Patryk Kaźmierski  38 kg
Paweł Albinowski 66 kg

II miejsce
Mateusz Smoliński  35 kg
Michał Kaczmarczyk  73 kg

III miejsce
Hubert Wysocki  53 kg
Patryk Dybkowski  59 kg
Adrian Czarnicki 83 kg
Piotr Modzelewski  73 kg
Małgorzata Biederka  40 kg

40 lat LKS „MAZOWSZE”
W dniu 6 października 2005 r. odbędą się uroczyste obcho-

dy 40-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Mazowsze” Teresin. 
Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele władz gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich, PKOL, Polskiego Związku 
Łuczniczego, Zapaśniczego, Podnoszenia Ciężarów oraz za-
wodnicy, trenerzy i działacze sportowi, którzy działali w Klu-
bie na przestrzeni 40 lat.

Zapisy do sekcji artystycznych na rok szkolny 
2005/2006 w sekretariacie TOK lub pod numerem 
tel.: 861 38 81

SEKCJA PLASTYCZNA 
• Praktyczny Elementarz Plastyczny – dzieci – wto-

rek godz. 15.00
• Kurs Rysunku i Malarstwa – młodzież - środa
• Po Godzinach – zajęcia z rysunku i malarstwa dla 

dorosłych – środa godz. 18.00
Zajęcia prowadzi Przemko Stachowski

SEKCJA TAŃCA 
• Taniec Nowoczesny – dzieci i młodzież – piątek 

godz. 15.00
Zajęcia prowadzi Monika Osiecka (wychowanka, 

instruktor zespołu tanecznego ABSTRAKT)

SEKCJA MUZYCZNA
• Zespół Dziecięcy BOM-BELL – dzieci do lat 10 – 

wtorek godz. 17.00
• Zajęcia Indywidualne Emisji Głosu
• Nauka gry na pianinie, syntezatorze, akorde-

onie
• Nauka gry na fl ecie poprzecznym, klarnecie, sak-

sofonie
• Nauka gry na gitarze i gitarze basowej
Zajęcia prowadzą Joanna Kwiatkowska, Paweł 

Dałkiewicz, Leszek Lewicki i Bartłomiej Figut

Zapraszamy chętną młodzież od 11 do 16 lat, lu-
biącą dobrą piosenkę, spotkania w twórczej atmos-
ferze i zabawę, do młodzieżowego zespołu wokalne-
go. Zapisy i spotkania poniedziałek godz. 17.00.

SEKCJA TEATRALNA 
• DYNAMITKI – dzieci ze szkoły podstawowej
• GRUPA ŚCIŚLE MĘSKA – gimnazjaliści
• FANABERIA – grupa licealno-dorosła
Zajęcia prowadzi Natalia Fijewska-Zdanowska

Wyjaśnienie
W wakacyjnym wydaniu „Teresińskiego Informatora Sa-

morządowego” przekazywałem kalendarium wydarzeń p/n 
„Wieści z Niepokalanowa”.

Test zawierał kilka uproszczonych stwierdzeń, które w 
wymiarze liturgicznym mają swoje ścisłe określenia. Słusz-
nie zwrócił mi na to uwagę, podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy, radny Andrzej Bartosik.

Dlatego, przepraszając czytelników za tę niezamierzoną 
niestaranność, przekazując informacje kościelne bazował 
będą na cytatach duchowych.

Zbigniew Bonalski



VII Dni Kukurydzy 
Województw Mazowieckiego i Łódzkiego

odbędą się 
w Skrzelewie k/Teresina – powiat Sochaczew

2 października 2005 r.
w godz. 9.00– 17.00

Program przewiduje m.in.:
– Zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę Zwiedzanie poletek 

herbicydowych i nawozowych
– Prezentację fi rm branżowych z zakresu produkcji rolniczej Wystawę sprzętu rolniczego
– Pokaz użytkowania maszyn rolniczych (maszyny do uprawy i zbioru kukurydzy)
– Kiermasz drzewek owocowych i roślin ozdobnych
– Część kulturalna (występy zespołów folklorystycznych i rozrywkowych) 
– A także wiele innych atrakcji

Gmina Teresin położona w powiecie sochaczewskim jest pionierem w uprawie i popularyzowaniu tej 
rośliny w województwie Mazowieckim i Łódzkim. Dużą rolę i osiągnięcia we wdrażaniu ma „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych w Teresinie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach, a obecnie cały 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Mazowiecka Izba Rolnicza. Organizacje te w 
okresie zimowym przeprowadzają szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rolników jak 
i fi rm z tej branży. Tradycją stało się już, że w okresie jesiennym organizowane są Dni Kukurydzy.

Patronat nad VII Dniami Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego objęli: 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jerzy Pilarczyk
– Wojewoda Mazowiecki – Leszek Mizieliński 
– Wojewoda Łódzki – Stefan Krajewski
– Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik 
– Marszałek Województwa Łódzkiego – Stanisław Witaszczyk 
– Starosta Powiatu Sochaczew – Józef Gołębiowski

Wykorzystując doświadczenia współorganizatorów chcemy wszystkim rolnikom i zainteresowanym 
umożliwić spotkanie z producentami środków produkcji i maszyn, jak również wymianę poglądów z ludź-
mi nauki i postępu. Jestem głęboko przekonany, że poprzez działania Komitetu Organizacyjnego Dni Ku-
kurydzy zaprezentujemy olbrzymie walory i znaczenie gospodarcze kukurydzy w naszym kraju. Ja, jak i 
pozostali współorganizatorzy jesteśmy zainteresowani współpracą z różnymi fi rmami, uczelniami, szkoła-
mi, instytucjami, a także samorządami, mediami, rolnikami.

Zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych z Waszej gminy na naszą imprezę. Zapraszamy go-
rąco i serdecznie Władze Gminne - byłoby zaszczytem Was gościć u nas.

W ramach początków dobrej współpracy zwracamy się do Państwa o udostępnienie Rolnikom z Pań-
stwa Gminy autokarów szkolnych na dojazd na imprezę.

W okresie zimowym oferujemy Rolnikom z Państwa Gminy nieodpłatne szkolenia z zakresu: 
1. Uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
2. Precyzyjnego rolnictwa, (badania gleby, zalecenia nawozowe, oszczędności) 
3. Funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tadeusz Szymańczak

Kontakt: tel. (+48) 0-502 56 94 85, fax. (+48) 0-46 861 45 00


