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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy  
Gminy Teresin!

Święto Wielkiej Nocy to  
czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary  
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy Wam, by święta wielkanocne 
przyniosły radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich pokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy
Marek Olechowski

wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

oraz Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

wraz z Członkami Rady Gminy



Są znakiem chrześcijaństwa. 
Towarzyszą nam na cmenta-
rzach, w świątyniach, urzędach  
i domach. Stoją przy drogach, 
często na ich rozstajach. Posta-
wione i poświęcone w szczegól-
nych intencjach. Krzyży przy-
drożnych na terenie naszej gminy 
jest kilkadziesiąt, a wszystkich 
tyle, ile nas – mieszkańców. Bo 
przecież każdy człowiek dźwiga 
swój, często niewidoczny dla dru-
giego, krzyż…

Nasze krzyże… 
czyli krótka refleksja na  
koniec Wielkiego Postu

Budki Piaseckie

Dębówka

Skrzelew

Dębówka
Hermanów

Skrzelew

ul. Szymanowska Maszna

Osiedle Granice

Pawłówek
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O tej książce napisanej przez pana Henryka Kucharskiego, Honorowego Obywatela gminy 
Teresin informowaliśmy Państwa kilkakrotnie. Dziś znany już jest termin jej oficjalnej promocji. 
Odbędzie się ona w niedzielę 14 kwietnia 2013 r. o godzinie 16.00 w „Kuźni Napoleońskiej”,  
miejscu historycznie związanym z teresińską ziemią od dwóch wieków. Książka jest biografią 
Autora, wypływającą z jego wspomnień, które prowadzą czytelnika przez niełatwy, ale radosny 
czas budowy II Rzeczypospolitej, mrok okupacji utkany ścieżkami Polaka zesłanego na przymu-
sowe roboty do III Rzeszy, okres PRL-u i demokratycznej transformacji ustrojowej. Wspomnie-
nia są także przewodnikiem po dawnej Paprotni, Teresinie i okolicach. Pan Henryk Kucharski 
sprawdza się doskonale w roli oprowadzającego nas ścieżkami, drogami i ulicami naszej gmi-

ny. Przemierzał je wielokrotnie w czasach 
swego dzieciństwa i młodości, a znakomita 
pamięć Autora przywołuje spotykanych, a 
zapomnianych lub nieznanych nam  ludzi, 
miejsca i ważne wydarzenia. Autor wiele 
miejsca poświęca Klasztorowi w Niepo-
kalanowie i postaci o. Maksymiliana Kol-
bego, którego dzieło rosło wraz z panem 
Henrykiem. Książka wzbogacona jest wła-
snoręcznymi mapami terenu, ponad 150 
fotografiami, a także opatrzona profesjo-
nalnym historycznym aneksem pana Bo-
gusława Kwiatkowskiego. Książka Okruchy 
wspomnień, wydana w 90. rocznicę urodzin 
pana Henryka Kucharskiego oraz z okazji 
40. rocznicy utworzenia gminy Teresin, 
wydrukowana w drukarni Wydawnictwa 
Ojców Franciszkanów Niepokalanów, jest 
współfinansowana przez rodzinę Autora. 
W czasie uroczystej promocji będzie moż-
na nabyć książkę wraz z autografem pana 
Kucharskiego. Serdecznie zapraszamy.

Marek Olechowski
wójt gminy Teresin

Trzydziesta sesja Rady Gminy Teresin od-
była się w pierwszy dzień marca. Podjęto na 
niej pięć uchwał. Na początek radni przegło-
sowali zmiany w uchwale dotyczącej przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Elżbietów. Następnie decyzją Rady przedłużo-
no umowę dzierżawy w drodze bezprzetargo-
wej części nieruchomości położonej w obrębie 
Teresin o powierzchni 18 m2, na okres 5 lat na 
rzecz dotychczasowego dzierżawcy, którym 
jest Telekomunikacja Polska S.A. Przedmio-
towa nieruchomość zabudowana jest budyn-
kiem kontenerowym, w  którym znajdują się 
urządzenia telekomunikacyjne. 

W dalszej części Rada Gminy nadała na-
zwę ulicy w miejscowości Granice. Nowa ulica 
przyjęła nazwę „Miła” i  stanowi kontynuację 
ulicy już istniejącej. 

Podjęto też uchwałę w sprawie emisji ob-
ligacji. Według niej, Rada Gminy Teresin wy-
emituje 4 tys. obligacji o wartości nominalnej 
1 tys. zł każda. 

Kolejna uchwała dotyczyła zmian w bu-
dżecie gminy Teresin na rok bieżący. Zmiany 
uwzględniają emisję obligacji na pokrycie de-
ficytu budżetowego w wysokości 977 tys. zł. Po 
stronie dochodów Rada Gminy wprowadziła 
kwotę 206 tys. zł pochodzącą z dofinansowa-
nia na zakup tablic interaktywnych i pomocy 
naukowych, dydaktycznych oraz książek dla 

szkół. Ostatnią część sesji zajęły informacje 
przewodniczącego Rady Gminy o działalności 
w okresie międzysesyjnym, informacje wójta 
o pracach Urzędu Gminy, a także interpelacje  
i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

/red/
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Rada uchwala

W Urzędzie Gminy w Teresinie do chwi-
li przekazania materiałów do druku mar-
cowego numeru gazety zostały ogłoszone 
postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w trybach określonych w Ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych,  na realizację nw. zadań:

1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z miejscami parkingowymi w miejscowości 
Granice” – postępowanie zostało wszczęte w 
trybie przetargu nieograniczonego i nie zosta-
ło jeszcze zakończone. 

2) „Budowa placu zabaw w miejscowości 
Teresin” – postępowanie zostało wszczęte w 
trybie przetargu nieograniczonego i nie zosta-
ło jeszcze zakończone. 

3) „Dostosowanie budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skrzelewie na potrzeby 
świetlicy wiejskiej – postępowanie zostało 
wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego 
i nie zostało jeszcze zakończone. 

4) „Dostawa pomocy dydaktycznych  
i sprzętu multimedialnego w ramach Projektu 
«Indywidualizacja procesu nauczania i wycho-
wania uczniów klas I-III w gminie Teresin»”. 
(Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego i budżetu krajowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 
postępowanie zostało wszczęte w trybie prze-
targu nieograniczonego i nie zostało jeszcze 
zakończone. 

Wszelkie informacje o przeprowadza-
nych postępowaniach są umieszczane na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
w Teresinie przy ul. Zielonej 20 i na stronie 
internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo 
można je uzyskać pod numerem telefonu:  
46 861 38 15 (do 17) wew. 39. 

/Michał Sowiński 
Urząd Gminy Teresin/

Gminne 
przetargi

Zaproszenie na 
promocję książki 
Okruchy wspomnień 
Henryka Kucharskiego
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Tajemnicza zbrodnia

K O M U N I K A T
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie 

prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktu-
alnie na terenie naszej gminy, które zawarły związek 

małżeński 50 lat temu, tj. w 1963 roku, o kontakt 
telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w terminie 
do dnia 15 maja 2013 roku. Temat dotyczy uhono-

rowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem 
małżeńskim. Telefon kontaktowy: 46 864 25 54.

kierownik USC
Jolanta Kononowicz

Pod takim tytułem „Tygodnik Illustrowany” 
z dnia 3 maja 1913 r. informował o morderstwie 
w Teresinie księcia Władysława Druckiego- 
-Lubeckiego, ojca Jana – dobrodzieja Niepoka-
lanowa. Przypomnijmy kilka faktów. Druccy- 
-Lubeccy kupili pałac z majątkiem Teresin od 
Epsteinów w 1909 roku. Teresin stał się stałym 
miejscem zamieszkania żony Marii z dziećmi 
oraz służby. Wiejską sielankę przerwał dramat, 
który wydarzył się w poniedziałek 21 kwiet-
nia 1913 r. Mianowicie wtedy późnym 
wieczorem znaleziono zwłoki księ-
cia Władysława zamordowanego 
w przypałacowym lesie. Ciało zna-
leziono przy drodze wiodącej 
z pałacu w kierunku dzisiejszej 
ulicy Szymanowskiej. Książę 
zginął od dwóch kul zadanych z 
broni palnej małego kalibru, przy 
czym jedna z nich wysadziła oko. 
Obydwie kule wystrzelone były z 
tyłu z bliskiej odległości. Znalezio-
ny przy księciu zegarek zatrzymał 
się na godzinie 16.15. Na rosnących 
pobliskich brzózkach widoczne były 
ślady krwi, co wskazywało, że książę 
słaniając się musiał się ich trzymać. 
Wieść o tragicznej śmierci właścicie-
la Teresina bardzo szybko rozeszła 
się po okolicy, docierając do Warsza-
wy. Do Teresina zjechał gubernator 
warszawski baron Korff, radca prawny 
księcia, mecenas Kazimierz Olszow-
ski, przyjaciele zmarłego oraz grupa 
dziennikarzy. Wiadomości o śmierci 
księcia przez wiele dni usuwały w cień 
doniesienia z toczącej się wtedy wojny 
bałkańskiej. Dochodzenie w tej sprawie 
prowadził sędzia śledczy powiatu błońskiego 
Feliks Czerwiakowski. Oskarżonym był bli-

ski kuzyn księcia baron Jan Bisping, z którym 
ostatni raz widziano zamordowanego. Podczas 
przesłuchania Bisping zeznał, że z księciem 
rozstał się w lesie, kiedy to spotkali dwóch 
mężczyzn. Książę zaczął z nimi rozmawiać, a 
on nie zdążył na pociąg odjeżdżający z Teresi-
na o godz. 15.15 i na pieszo udał się do Błonia. 
Stąd dostał się do Warszawy. Na rewolwerze 
i kapeluszu Bispinga znaleziono krwawe pla-
my. Z kolei na poplamionych 

krwią rękawiczkach księcia znaleziono włos. 
Ówczesna technika kryminalistyczna nie po-
zwalała na sprawdzenie chociażby DNA  na 

podstawie włosa. Niebawem 
sprawa otrzymała nowy za-
strzyk sensacji. Kilka dni po 
morderstwie, w nocy z 28 na 
29 kwietnia dokonano wła-
mania do pałacu. Sprawca 
dostał się przez balkon od 
strony zachodniej bezpo-
średnio do gabinetu księcia. 
Musiał więc znać rozkład 
pomieszczeń w pałacu. Był 
boso, o czym świadczyły śla-
dy bosej stopy na parapecie 
okna. Alejka przy pałacu była 
posypana żwirem, chodzenie 
po nim w obuwiu mogłoby 
obudzić stróżów pilnujących 
pałacu. W gabinecie znale-
ziono rozrzucone papiery  
i porozdzierane koperty wy-
ciągnięte z szuflad. Złodziej 
skradł broń i 60 sznurów 
korali. Zarządzona obława 
z  udziałem około stu osób 

doprowadziła do znalezienia jedynie żelazne-
go łomu w rowie. Proces Bispinga rozpoczął się 
w 1914 r. skazaniem na 4 lata przymusowych 
robót oraz pozbawienie szczególnych przywi-
lejów i praw, w tym do majątku szlacheckiego. 
Ze względu na zły stan zdrowia sąd wypuścił 
Bispinga na wolność za kaucją 100 tysięcy ru-
bli. W 1914 r. wybuchła I wojna światowa i na 
kilka lat wy-

ciszyła tę sprawę. Proces Bispinga wznowio-
no w 1926 roku. Wracając do samej zbrodni: 
na jej miejscu stał pomnik, według różnych 
przekazów ustnych – w postaci okolicznościo-
wej płyty z piaskowca otoczonej metalowym 
płotkiem. Według innych stał w tym miejscu 
krzyż. Zacierająca się powoli pamięć o tragicz-
nym wydarzeniu z 1913 r. postępowała wraz 
z niszczeniem tego miejsca. Przypadająca w 
tym roku okrągła 100. rocznica zabójstwa 
księcia Władysława jest bardzo dobrą okazją, 
aby przywrócić w lokalnej pamięci to wyda-
rzenie. W niedzielę 21 kwietnia o godzinie 
10.00 w Niepokalanowie sprawowana będzie 
Msza święta za duszę śp. księcia Władysła-
wa Druckiego-Lubeckiego. Po niej udamy 
się do teresińskiego lasu, gdzie poświęcony 
zostanie dębowy krzyż. Uroczystość uświet-
ni okolicznościowy spektakl wystawiony w 
pałacu przez teatr „Słowo” z teresińskiego 
gimnazjum pod kierownictwem pana To-
masza Daczko. Na tę okoliczność w tym 
dniu w pałacu zostanie też otwarta wystawa 
poświęcona rodzinie Druckich-Lubeckich. 
Serdecznie zapraszamy.

Marek Jaworski
 z-ca wójta gminy Teresin
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Prosto
z Gminy

Po II rozbiorze w 1793 r. okolice Szy-
manowa znalazły się pod zaborem pruskim  
i weszły w skład powiatu sochaczewskiego 
departamentu warszawskiego. Na wsi obowią-
zywał wtedy tzw. Landrecht, według którego 
wieś stanowiła gromadę mającą osobowość 
publiczno-prawną. Na czele gromady stał 
sołtys. W okresie napoleońskim po raz pierw-
szy wystąpił podział na gminy. Na wsi obszar 
gminy łączył się z obszarem majątku dwor-
skiego. Stanowisko wójta pełnił zwyczajowo 
dziedzic (warunek: musiał umieć czytać i pi-
sać), a oficjalnie był mianowany przez prefekta 
(odpowiednik dzisiejszego 
wojewody). Funkcję wójta 
mogła pełnić jedna oso-
ba na obszarze kilku gmin 
wiejskich. Wójt pełnił swą 
funkcję bezpłatnie. Mógł 
być nim też dzierżawca ma-
jątku czy miejscowy ksiądz. 
Wójtem mogła też zostać 
kobieta. Wójt miał prawo 
sądzenia miejscowej ludno-
ści oraz obcych złapanych 
na gorącym uczynku. Or-
ganem doradczym i nad-
zorującym wójta była rada 
gminna. Gmina licząca do 
100 mieszkańców miała 
3 radnych, a powyżej 100 
– 5 radnych. Również od 
radnych przepisy wyma-
gały umiejętności czytania  
i pisania, a z tym wtedy by-
wało różnie. Często więc 
wybierano radnych niepi-
śmiennych. Rada gminna zawsze zbierała się 
1 grudnia dla „ułożenia dochodów”, a 1 kwiet-
nia i 1 października dla „omówienia robót pu-
blicznych”, czyli rozłożenia między mieszkań-
ców tzw. szarwarków. 

Po upadku Napoleona Szymanów znalazł 
się w granicach Królestwa Polskiego, należą-
cego do Rosji. Administracyjnie Szymanów 
należał do województwa warszawskiego, ob-
wodu  i powiatu sochaczewskiego. Po likwida-
cji województw w 1837 Szymanów znalazł się 
w guberni warszawskiej. Utrzymana została 
część przepisów dotycząca ustroju wsi. Wieś 
licząca minimum 10 domów tworzyła odręb-

ną gminę, ale też wsie należące do różnych 
właścicieli i stanowiące odrębne gminy mogły 
być połączone w jedna gminę. Wójt był z mocy 
prawa właścicielem wsi. W każdej wsi  miał do 
pomocy sołtysa. Wójt  był odpowiedzialny za 
zastępcę i sołtysów powołanych przez siebie 
na wsiach. W swych czynnościach posługiwał 
się pieczęcią urzędową. Miał obowiązek pro-
wadzenia 50 ksiąg – od akt cudzoziemców po 
akta broni myśliwskiej. Do jego obowiązków 
należało m.in. „tamowanie rozpowszechniania 
czynów obrażających moralność i zapobieganie 
próżniactwu i żebractwu”. W 1859 r. przepro-

wadzono ważną reformę ustroju gminnego. 
Od tej pory gmina musiała składać się przy-
najmniej z 50 domów pod zarządem jednego 
wójta. Powołano zatem większe jednostki te-
rytorialne. Do pomocy wójt miał radnych wy-
branych przez mieszkańców zatwierdzonych 
przez naczelnika powiatu. Od 1859 roku soł-
tysów wybierali już sami mieszkańcy. Zatem 
początkowo każda wieś w rejonie Szymano-
wa stanowiła oddzielną gminę wiejską z wój-
tem – dziedzicem na czele. Na ich czele stali 
dziedzice lub wyznaczeni przez nich wójtowie. 
Najważniejsze było to, że gminy podlegały 
właścicielom ziemskim. Oni mieli też prawo 

własności gruntów. Po II rozbiorze właścicie-
lami dóbr szymanowskich byli Sanguszkowie, 
a następnie Cieleccy. W 1830 r. z powodu 
ogromnego zadłużenia Szymanów został wy-
stawiony na licytację i sprzedany Niemcowi o 
nazwisku Schwanenfeld. Przez krótki czas był 
w rękach Raczyńskich, a następnie Łubień-
skich. W 1833 r. dobra szymanowskie zostały 
podzielone na trzy części, a w 1834 r. nowymi 
właścicielami Szymanowa zostali żydowscy 
bankierzy z Warszawy: Maurycy Blum i Sal-
wian Jakubowski. Ten ostatni w Kronice para-
fii Szymanów wspominany jest jako pierwszy 

wójt tej wsi. Przeszedł 
na katolicyzm i oże-
nił się z córką innego 
żydowskiego bankie-
ra i przemysłowca 
Maurycego Koniara. 
Na początku lat 60.  
XIX wieku Jakubowski 
zbankrutował. Jego teść 
– Koniar z kolei prze-
szedł na prawosławie. 
W 1838 r. uruchomił  
w Hermanowie cu-
krownię, jedną  z 
pierwszych w Kró-
lestwie Polskim. Od 
Maurycego Koniara 
pochodzi nazwa wsi 
Maurycew, utworzo-
nej w roku 1851. Tu po 
wycięciu lasu sprowa-
dził niemieckich kolo-
nistów. W 1861 roku 
dobra szymanowskie 

kupił kolejny  potężny żydowski finansista  
i przemysłowiec Leopold Kronenberg. Był on 
bliskim znajomym pisarza Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Kronenberg przegrał z Her-
manem Epsteinem, właścicielem od 1841 r. 
dóbr Gaj (w tym dzisiejszego Teresina) i Pa-
protnia konkurencję o przejęcie od rządu Ko-
lei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1864 uzyskał 
natomiast zgodę od władz na wybudowanie 
Kolei Warszawsko-Terespolskiej. W tym sa-
mym roku w Królestwie Polskim upadło po-
wstanie styczniowe.

Marek Jaworski

HISTORIA GMINY TERESIN 
część 2
od II rozbioru Polski do powstania styczniowego (1793-1863)



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

6        3 / 2 0 1 3   ◆   P R O S T O  Z  G M I N Y

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
ogłasza nabór wniosków na następujące działania:

1. „MAŁE PROJEKTY” (wysokość dofinansowania do 50 tys. zł)
Wsparcie można uzyskać m.in. na: 
• publikacje, filmy, audycje radiowe i telewizyjne,
• publikacje na temat dobrych wzorców w lokalnej architekturze, lokal-
nej historii, map, materiałów promocyjnych i reklamowych, 
• remont, odbudowę lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków,
• wsparcie zespołów prezentujących tradycyjne obyczaje, muzykę i tańce, 
• promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego 
trybu życia, 
• promocję produktów lub usług lokalnych, 
• imprezy lokalne z udziałem twórców lokalnych.

Termin składania wniosków – od 25 marca do 9 kwietnia 2013 r.

2. „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW” 
Wsparcie dotyczy istniejących przedsiębiorstw bądź projektów na 
utworzenie mikroprzedsiębiorstwa. 

3. „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROL-
NICZEJ” 
Wsparcie dotyczy rolników poszukujących źródeł dochodów w ramach 
tzw. działalności pozarolniczej.

Termin składania wniosków dotyczących działań wymienionych w 
pkt. 2 i 3 – od 29 kwietnia do 13 maja 2013 r.

Zapewniamy bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wnio-
sków w Biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Chełmońskiego”  
w Teresinie. Szczegóły pod nr tel. 46 858 91 51 lub 795 588 621 oraz 
www.ziemiachelmonskiego.pl 

Wnioski należy składać w siedzibie Biura LGD w Żabiej Woli, ul. 
Warszawska 24 w pon: 9.00 – 17.00 wt-pt: 8.00 –16.00. Szczegóło-
we informacje udzielane są także w biurze terenowym w Teresinie w 
poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00. Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
LGD www.ziemiachelmonskiego.pl lub www.prow.mazovia.pl; Wszelkie 
informacje udzielane są pod numerem tel. 46 858 91 51; 795 588 621; 
795 587 114; 532 515 216.

Stowarzyszenie LGD ,,Ziemia Chełmońskiego”

Masz pomysł, szukasz dotacji? 
– złóż wniosek!

Zakaz wypalania traw
Urząd Gminy w Teresinie przypomina, że zgodnie z art. 124 Ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

ZABRANIA SIĘ
WYPALANIA ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH, PASTWISKACH, 
NIEUŻYTKACH, ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH.
Kto nie przestrzega ww. ustawy, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 Ustawy o 
ochronie przyrody).

Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby 
ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w 
powietrzu unoszą się tony toksyn.

Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być 
przyczyną groźnych wypadków.

 Drodzy Mieszkańcy gminy, wspólnie dbajmy o środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie!

Zespół Szkół  
im. Stefana Kardynała  

Wyszyńskiego  
w Teresinie 

zaprasza gimnazjalistów, a także 
ich rodziców na 

DZIEŃ OTWARTY

w dniu 5 kwietnia 2013 r. w 
godz. 9.00 – 11.00, 14.00 – 15.00, 
16.00 – 17.00. Wydarzeniu towa-
rzyszyć będzie wystawa sprzętu 
komputerowego „Dawniej i Dziś”, 
prezentacja Szkoły, kierunków 
kształcenia, spotkanie z młodzie-
żą i nauczycielami. Serdecznie 
zapraszamy!

Urząd Gminy w Teresinie apeluje do mieszkańców gminy o 
przestrzeganie bezwzględnego zakazu spalania odpadów w piecach 
domowych. Spalanie różnego rodzaju odpadów w paleniskach do-
mowych powoduje emisję do atmosfery zanieczyszczeń takich jak: 
pyły, tlenki węgla, azotu, dwutlenku siarki, dioksyn, metali ciężkich 
i innych. 

Substancje te stanowią duże ryzyko dla zdrowia człowieka i śro-
dowiska, wywołują choroby układu krążenia, alergie, uszkodzenia 
nerek, wątroby, powodują trudności w oddychaniu, podrażniają  
i uszkadzają płuca oraz mogą przyczyniać się do powstawania nowo-
tworów, a także wielu innych chorób. Toksyny uwalniane z dymem do 
powietrza spadają na pola, zanieczyszczając warzywa w przydomo-
wych ogródkach, czy też dostają się do wód gruntowych. Spalanie od-
padów jest również niekorzystne dla pieca i przewodów kominowych. 
Na ściankach osadza się trudna do usunięcia sadza, co może prowa-
dzić do zapalenia się przewodów. Uwaga! Przypominamy, iż zgodnie 
z art. 71 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 
2001 r. Nr 62 poz. 628) nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, 
podlega karze aresztu albo grzywny. Pamiętajmy! Paląc odpadami – 
szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

/UG/

APEL! 
Zakaz 
spalania 
odpadów!
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Z Teresińskiej 
Karty Dużej Ro-
dziny 3+ korzysta 
już kilkaset osób. 
Jej popularność 
wśród mieszkań-

ców gminy Teresin wciąż wzrasta. Także jej 
strona wizualna wzbudza zainteresowanie. Na 
awersie karty widnieje rysunek trzymającej się 
za ręce rodziny. Okazuje się, że autorką rysun-
ku, który posłużył do stworzenia projektu gra-
ficznego Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+ 
jest 6-letnia Wiktoria Rogińska, mieszkanka 
Teresina. Dziewczynka wykonała go podczas 
zajęć plastycznych w Teresińskim Ośrodku 
Kultury. Zorganizowaliśmy tu, u nas w TOK-u, 
mały międzygrupowy konkurs plastyczny na 
rysunek rodziny wielodzietnej. Chcieliśmy zo-
baczyć, jak zinterpretują to dzieci – powiedzia-
ła Beata Stephan, prowadząca zajęcia. – Praca 
Wiktorii została wybrana z pośród 20 innych. 
Trzeba zaznaczyć, że wybór był trudny, poziom 
bardzo wyrównany. Komisję konkursową prze-
konała jednak staranność wykonania i płynąca 
z rysunku radość i pogoda przedstawionych 
postaci stworzonych przez małą Wiktorię. Po 
niewielkiej obróbce graficznej, jaką wykonał 
Daniel Staniak, obrazek idealnie wkompono-
wał się w kartę. 

/M. Odolczyk/

Rozmowa z panem Wojciechem Kruszewskim, dyrektorem Zespołu Szkół im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Teresinie.

Minęło pół roku, od kiedy objął Pan stanowisko 
dyrektora szkoły. Podsumujmy zatem, jak ocenia 
Pan dziś swoją decyzję o podjęciu się tej trudnej roli.

To dopiero sześć miesięcy, myślę, że jest jeszcze za 
wcześnie na dokonanie jakiejś oceny. Ponadto wydaje 
mi się, że moja opinia nie ma dużego znaczenia. Pro-
ponuję raczej zapytać moich współpracowników, a być 
może także uczniów. Oni najlepiej podpowiedzą, jaki 
jest nowy dyrektor.

To może inaczej, czy coś Pana zaskoczyło, a może 
które sprawy wymagają jeszcze sporej pracy? 

Nie, raczej nie zostałem zaskoczony. W szkole tej 
pracuję już kilkanaście lat i znam ją bardzo dokładnie. 
Jako dotychczasowy wicedyrektor miałem możliwość 
nie tylko poznawać szczegóły kierowania placówką, ale 
także każdy dzień uczył mnie czegoś nowego, dawał do-
świadczenie, które dziś staram się wykorzystywać. Jed-

nak jest coś, do czego wciąż muszę się przyzwyczajać. Dyrektorem szkoły od początku jej istnienia 
był Stanisław Wójcik, ogromny autorytet, cieszący się uznaniem wśród uczniów, ich rodziców  
i nauczycieli. Doskonale wiedziałem, że niezwykle trudno będzie zastąpić taką osobę. I dlatego 
zdaję sobie sprawę, że w niemal każdym aspekcie moja praca na tym stanowisku jest porównywa-
na z tym, jak było tu dotychczas. To raczej normalne, duże zmiany wymagają więcej czasu.  

Z jaką ofertą szkoły będą mogli zapoznać się tegoroczni absolwenci gimnazjum?
Akurat w tym zakresie wyjdziemy do młodzieży z podobną ofertą jak rok temu. Kierunki się 

sprawdzają, cieszą się popularnością, a młodzi ludzie coraz częściej zauważają zmiany na rynku 
pracy, interesują się jego wymaganiami. My dysponujemy dla nich znakomicie przygotowaną 
ofertą, bo zależy nam, by po ukończeniu naszej szkoły nie tylko byli odpowiednio wykwalifiko-
wani, ale także szybko znaleźli dobrze płatną pracę. Wśród zawodów w jakich szkolimy są: me-
chanik, informatyk, mechanizator rolnictwa, specjalista w zakresie agrobiznesu, a także logistyki. 
Przyznam też, że od września staramy się uruchomić klasę technik – spedytor. Bliskość centrum 
logistycznego sprzyja takim planom. No oczywiście jest także liceum ogólnokształcące o nachy-
leniu dziennikarskim. Również bardzo popularne. 

Zespół Szkół w Teresinie nie jest już w takim razie typową szkołą rolniczą?
Można powiedzieć, że wciąż zachowujemy charakter szkoły rolniczej. To szkoła środowi-

skowa, wybiegająca naprzeciw potrzebom zarówno młodego człowieka, jak i rynku pracy. Stąd 
również kierunki nie tylko rolnicze. Z kolei agrobiznes jest świetnym przykładem, gdzie łączy 
się zainteresowania sektorem rolniczym z biznesem. Po tej szkole wielu naszych absolwentów 
kontynuuje naukę na studiach ekonomicznych lub otworzyło własną działalność.

Z pewnością kierowana przez Pana szkoła uczestniczy też w projektach unijnych…
Oczywiście, w tym roku kontynuujemy projekt „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku 

pracy” oraz wdrażamy dwa nowe – „Wirtualne Laboratoria” i „Koordynacja 3.0” dla kierunku logistyka. Na etapie oceny jest trzeci projekt dla 
uczniów szkół zawodowych „Drogi do kariery”, przeznaczony do realizacji w latach 2013 – 2015. 

W ostatnim czasie Zespół Szkół w Teresinie poddany był ewaluacji zewnętrznej. Czy komisja z Kuratorium Oświaty przedstawiła już 
pierwsze wyniki?

Aktualnie czekamy na końcowy raport komisji. Wstępny raport był pozytywny. W tym miejscu chcę podziękować za wszystkie miłe opinie 
wyrażone przez partnerów naszej szkoły. 

Proszę powiedzieć, jaka jest ta dzisiejsza polska młodzież? Słyszy się bowiem ciągłe narzekania…
Narzekania były już u Sumerów. Młodzież zmienia się jak całe społeczeństwo. Zadaniem szkoły jest zajmować się młodzieżą taką, jaka jest. A do 

młodych ludzi trzeba umieć dotrzeć, wówczas wszystkie bariery da się pokonać. 
Na koniec proszę jeszcze zdradzić, jakie są najbliższe Pańskie plany związane ze Szkołą? 
Zbliża się okres matury i egzaminów z przygotowania zawodowego. Stąd najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, to, by nasi uczniowie 

uzyskali jak najlepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych. Podejmujemy też reorganizację szkolenia zawodowego według nowych zasad. Będziemy 
chcieli uruchomić nową inicjatywę, jaką będą kursy zawodowe w poszukiwanych kwalifikacjach. Oczywiście kolejnym zadaniem będzie skuteczna 
organizacja rekrutacji. Zadbamy też o jeszcze szerszą prezentację naszej szkoły w środowisku. To tak jeśli chodzi o najbliższy czas.

Zatem życzę powodzenia w pracy dyrektora, a szkole kontynuacji rozwoju.
Dziękuję i zapraszam w nasze mury szczególnie uczniów najstarszych klas gimnazjów. U nas drzwi zawsze są dla Was otwarte, a bezpieczeństwo, 

świetna atmosfera i odpowiedni poziom kształcenia to nasza wizytówka. 
Rozmawiał Marcin Odolczyk

 „Express Sochaczewski”

Wyjść naprzeciw 
potrzebom młodzieży

Mała Wiktoria 
wyrysowała  
Kartę 3+
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Z okazji Dnia Kobiet Teresiński Ośrodek 
Kultury zaprosił wszystkie panie, ale również 
i ich partnerów na specjalny muzyczny kon-
cert. Tym razem na kameralnej scenie wystą-
pił Wojciech Gęsicki, bard, kompozytor, autor tekstów, konferansjer, wykonawca. Towarzyszył 
mu skrzypek Robert Bielak. Artyści zaprezentowali recital piosenki literackiej oraz kabaretowej. 
Wojtek Gęsicki to jednocześnie liryk i prześmiewca. Ma dystans do siebie i do świata, co zresztą 
pokazał na deskach TOK-u. Podczas występu w Teresinie udowodnił, że kocha kontakt z pu-
blicznością. Liczna widownia bawiła się wspólnie z artystą, niejednokrotnie głośno śpiewając 
piosenki, które swą melodyjnością zachęcały do aktywnego udziału w koncercie. W specjalnie 
przygotowanym z okazji Dnia Kobiet programie artysta zawarł elementy liryczne, ale również 
humorystyczne, wręcz kabaretowe. Atmosfera koncertu sprawiła, że widzowie mogli zapomnieć 
o codzienności i zrelaksować się, mile spędzając czas. Na koncert złożyły się piosenki autorskie 
Wojciecha Gęsickiego, jak również specjalnie napisane dla niego przez satyryka Jana Kazimierza 
Siwka i poetów Jacka Goryńskiego i Krzysztofa Cezarego Buszmana. Było też kilka starych pio-
senek kabaretu międzywojennego. Ponad godzinny koncert zakończył się bisem, choć oklasków 
zdawało się nie być końca. Przy wyjściu dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski obdarował kwia-
tami wszystkie przybyłe Panie. Jak sam przyznał, pomysł organizowania tu koncertów z okazji 
Dnia Kobiet realizowany jest od kilku lat i zawsze spotyka się z dużą przychylnością nie tylko płci 
pięknej. W ubiegłym roku na scenie bawił zebranych Tadeusz Drozda. Tradycji stało się zadość. 
Publiczność ponownie była uczestnikiem uczty rozrywkowo-kulturalnej na wysokim poziomie. 

/M. Odolczyk/

Rozstrzygnięto konkurs „Skarby rękodzieła 
Ziemi Chełmońskiego 2013”, którego orga-

nizatorem była 
Lokalna Gru-
pa Działania, 
w skład której 
wchodzą gminy: 
Baranów, Gro-
dzisk Mazowiec-
ki /bez miasta/, 
Jaktorów, Nada-
rzyn, Mszczo-
nów, Teresin, 
R adzie jowice , 
gminy Socha-

czew, Nowa Sucha, Rybno, Żabia Wola. Celem 
konkursu było upowszechnianie wiedzy o lo-
kalnym dziedzictwie kulturowym, odkrywanie 
jego zasobów i wspieranie rozwoju. Sam kon-
kurs przeznaczony był dla lokalnych twórców 
zamieszkujących i działających na terenie gmin 
wchodzących w zakres działania LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”. Wśród laureatów konkursu 
mamy także reprezentantów gminy Teresin. W 
kategorii „stroiki wielkanocne” pierwszą na-
grodę przyznano Annie Bielaczyc z Paprotni, 
zaś w kategorii „pisanki” trzecie miejsce zajęła 
Hanna Kamińska, mieszkanka Teresina. Obu 
laureatkom serdecznie gratulujemy!

/red/

Wszystkich miłośników sztuki te-
atralnej zapraszamy na 

XII OGÓLNOPOLSKI 
PRZEGLĄD 

TEATRÓW NIESFORNYCH 
„GALIMATIAS” 2013

12-13 kwietnia w Teresińskim 
Ośrodku Kultury, Aleja XX-lecia 32

Przegląd teatrów nieinstytucjonalnych, 
które mają coś do powiedzenia na temat 
otaczającej rzeczywistości, teatry słowa, 
tańca, musicale, kabarety, teatry uliczne, 
teatry stare i młode, śmieszne i poważne, 
czyli integracja środowiska offowych zespo-
łów teatralnych. W poprzednich edycjach 
„Galimatiasu” w jury zasiadali między inny-
mi: Lech Śliwonik, Jarosław Gajewski, Lech 
Mackiewicz, Jarosław Kilian, Wojciech Li-
siecki, Piotr Łazarkiewicz, Igor Gorzkowski, 
Ewa Sokół-Malesza, Mikołaj Malesza, Jacek 
Małachowski, Magdalena Łazarkiewicz, 
Piotr Morawski, Jerzy Welter. W roku 2013 
w skład komisji również wejdą specjaliści z 
dziedziny teatru. Jury przyzna jedną nagro-
dę główną – Grand Prix „Galimatias” 2013, 
oraz nagrody lub wyróżnienia dla wybranych 
zespołów. Spektakle będzie oceniać rów-
nież Galimatiasowe Jury Młodzieżowe oraz 
Młodzieżowy Sztab Dziennikarski.

Nie zabraknie oczywiście Nocnych Dys-
kusji, które od dawna stały się już tradycją 
„Galimatiasu”. Dodatkowe atrakcje:

» Podczas „Galimatiasu” wydawana bę-
dzie Gazeta Festiwalowa „Mętlik”. Gazetę 
redagują uczniowie okolicznych szkół pod 
opieką doświadczonych krytyków.

» Małe poczęstunki w Kawiarni Galima-
tiasowej, czyli tradycyjnie już smalec z chle-
bem i kiszonymi ogórkami, a także ciastka, 
kawa i herbata.

» Talerz ciepłej zupy dla chętnych w cza-
sie przerwy obiadowej.

Więcej informacji na temat Prze-
glądu dostępnych będzie na stronie 
internetowej www.tok.e-sochaczew.pl, 
www.galimatias.tok.art.pl lub pod nr 
tel. 46 861 38 81.

/TOK/

Lirycznie dla pań  
i nie tylko 

Stroiki i pisanki nagrodzone 

Praca Anny 
Bielaczyc  
z Paprotni  
– I miejsce

Praca 
Hanny 
Kamińskiej 
z Teresina  
– III miejsce
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Takiej wizyty jeszcze nie 
było. W imieniu jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skrzelewie Tadeusz Szy-
mańczak był gościem jedne-
go z przedszkoli i szkoły w 
Warszawie. W piątek 8 mar-
ca w Szkole Podstawowej nr 
310 im. Michała Byliny Pre-
zes OSP Skrzelew opowiadał 
dzieciom o historii powstania 
straży w Skrzelewie, o nadaniu 

sztandaru, o odznaczeniach. Zapre-
zentował ubiór, w którym strażak 
usuwa szerszenie i inne owady za-
grażające bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi. Nasz druh pokazał też uży-
wany w akcjach gaśniczych aparat 
do oddychania, mówił o działaniach 
na rzecz dzieci oraz o Młodzieżowej 
Drużynie Pożarniczej w Skrzelewie. 
Następnie Tadeusz Szymańczak od-
wiedził stołeczne przedszkole nr 
366. Wszystkie dzieci z wielkim za-
interesowaniem słuchały opowieści 
o funkcjonowaniu straży. Zadawały 
też mnóstwo pytań. Na zakończenie 
dzieci zostały zaproszone do Mu-
zeum Pożarnictwa w Niepokalano-
wie.

/red/

Takie inicjatywy zawsze robią na dzieciach 
ogromne wrażenie. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Paprotni była gościem 
w  Społecznym Przed-
szkolu Integracyjnym 
w Teresinie. Strażacy 
opowiadali i pokazywali 
maluchom, na czym po-
lega ich niezwykle trudna 
praca. Obcowanie ze stra-
żakiem to dla wielu dzieci 
coś nowego i ciekawego, 
a już sama możliwość 
dotknięcia i testowania 
na sobie ubrań i osprzę-
towania była dla nich 
niesamowitą przygodą. 
Przywieźliśmy dużo sprzętu, torbę medyczną 
i odzież przeznaczoną do wyjazdów na akcję 
– mówili strażacy, którzy nie ukrywali, że ta-
kie spotkanie także dla nich jest wyjątkowym 
przeżyciem. Dzieci mogły przymierzyć hełmy 
i ubrania koszarowe w wersji przeznaczonej 
dla MDP (młodzieżowej drużyny pożarni-
czej). Jeden ze strażaków ubrany został w apa-
rat powietrzny z czujnikiem bezruchu, dzieci 

obserwowały, jak działa urządzenie. Oj, trzeba 
było zatykać uszy, gdy strażak przestał się ru-

szać i czujka 
zadz ia ła ła . 
Chętni mo-
gli sprawdzić 
na sobie, jak 
działa wo-
rek samo-
rozprężalny 
zwany resu-

scytatorem. Strażacy pokazali 
dzieciom, co zrobić, kiedy się 
skaleczą lub ulegną oparzeniu. 
Każdy z nich dostał kawałek 
elastycznej siatki opatrunko-
wej, która czasem zastępuje 
bandaże. Ponadto zaprezento-
wano zdjęcia z wyjazdów do 
pożarów jednostki z Paprotni. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się 
zdjęcia przedstawiające moment gaszenia du-
żego ognia, helikopter lotniczego pogotowia 
ratowniczego, czy łódź hybrydową, jaką dyspo-
nuje OSP Paprotnia. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymały rysunki do pokolorowania, 
oczywiście o tematyce strażackiej, oraz zestaw 
strażackich samochodzików do wspólnych za-
baw. Z kolei maluchy podarowały gościom na-
malowane przez siebie piękne rysunki. 

/red/

W bibliotece Szkoły Podstawowej im. św. Maksymi-
liana Kolbego w Teresinie w dniu 22 stycznia br. odbył 
się konkurs czytelniczy „Tę książkę warto przeczytać”. 
Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas I-VI. Każdy 
zaprezentował wybraną przez siebie pozycję. Zawodnicy 
mieli maksymalnie 5 minut, aby przekonać zebranych do 
przeczytania proponowanej przez siebie lektury. W kate-
gorii klas I-III pierwsze miejsca przyznano Natalii Donat 
z klasy II d oraz Zuzannie Śmigielskiej z klasy III b. Drugie 
miejsce zajęła Wiktoria Kornacka z klasy I b. Wyróżnienie 
otrzymali: Oliwia Ślązak z klasy I b oraz Igor Bonat z klasy 
III a. W kategorii klas IV-VI przyznano dwa wyróżnienia: 
Małgorzacie Gawor z klasy IV b oraz Natalii Przygodzie 
z klasy V c. Uczennice, które zajęły pierwsze miejsce, re-
prezentowały naszą szkołę w Sochaczewie. W dniu 27 lu-
tego podczas X finału konkursu na szczeblu powiatowym 
Zuzia Śmigielska, zachęcając do przeczytania książki Jana 
Brzechwy Pchła Szachrajka, 
wywalczyła I miejsce. Natalia 
Donat, prezentując pozycję 
Wandy Chotomskiej Muzyka 
pana Chopina zajęła III miej-
sce. Uczennice zachwyciły 
jury umiejętnością wypowia-
dania się na temat przeczy-
tanej książki. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Dorota Rachoń
nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa  
im. św. M. Kolbego w Teresinie 

Strażacy z wizytą w przedszkolu

Nasz strażak w stolicy Tę książkę warto 
przeczytać
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego bardzo aktywnie włączy-
li się w akcję poszukiwania dawców chętnych, 
by oddać swój szpik kostny do przeszczepu, 
ratując ludzkie życie. Akcja prowadzona jest 
przez Starostwo Powiatowe we współpracy ze 
Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie wraz 
z Fundacją Przeciwko Leukemii. Cel akcji to 
przede wszystkim uświadomienie młode-

mu społeczeństwu, jak groźny jest nowotwór 
krwi, oraz że każdy z nas może uratować życie 
choremu na białaczkę, zostając dawcą szpiku. 
Młodzież uczestniczyła w spotkaniu o charak-
terze edukacyjnym. Prezentowany był wów-
czas m.in. film przedstawiający historię osób 
chorych oraz ich znajomych, a także przebieg 
zabiegów z przeszczepów szpiku kostnego. 
Spotkanie prowadził członek Zarządu Funda-
cji Przeciwko Leukemii Tomasz Chruśliński, 
sochaczewianin, który sam wygrał walkę z 
białaczką szpikową. Chorobę pokonał dzięki 
jednemu z dawców. Dziś sam pomaga chorym. 
Kilka dni po spotkaniu w szkole odbyła się ak-
cja rejestracyjna. Chętni uczniowie oddawali 
próbkę krwi, która zostanie zbadana, a wy-
niki zdecydują o tym, czy osoba może zostać 
potencjalnym dawcą szpiku. Zainteresowanie 
rejestracją przerosło oczekiwania dyrekcji 
szkoły i organizatorów. Mam ogromny szacu-
nek dla młodych ludzi z naszej placówki, którzy 

tak ochoczo włączyli się w akcję, chcąc nieść po-
moc chorym. Bardzo im dziękuję – powiedział 
dyrektor Zespołu Szkół Wojciech Kruszewski. 
My również doceniamy ten bardzo szczodry 
gest, gratulując wszystkim zarejestrowanym 
wrażliwości i dobrego serca. 

/red/

O każdej porze roku możemy zaproponować dzieciom ciekawe zaję-
cia tematyczne. Budząca się po okresie zimy przyroda napawa każdego 
optymizmem i chęcią działania. Wiodącym tematem w tym roku szkol-
nym w przedszkolu jest przybliżanie dzieciom wiadomości na temat 
własnego kraju oraz pozostałych państw Unii Europejskiej. Obchodząc 
Tydzień Europejski, dzieci zapoznały się z wybranymi krajami: Francją, 
Niemcami, Danią i Polską. Poznały literaturę dziecięcą, symbole naro-
dowe, tańce ludowe tych państw. Na podsumowanie działań wszystkie 
grupy przedstawiły krótki program artystyczny. Dzieci były zadowolone 
i szczęśliwe, gdyż mogły pokazać swoje osiągnięcia innym kolegom w 
przedszkolu.

W odpowiedzi na zaproszenie z cyklu „Podziel się swoimi zainte-
resowaniami – nasze hobby” grupy starsze w przedszkolu odwiedziła 
emerytowana nauczycielka, pani Jagoda Kierzkowska. Nasz Gość opo-
wiadał o swojej pasji fotograficznej. Mogliśmy obejrzeć przyniesione 
przez Panią Jagodę aparaty fotograficzne oraz przepiękne zdjęcia wy-
konane samodzielnie. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały 
informacji o tym wspaniałym hobby. 

Czekając na wiosnę, wystrój sal przedszkolnych zmieniono nie do 
poznania, powstały kolorowe dekoracje, dzieci wykonały ciekawe pra-
ce plastyczne. Powitanie wiosny w przedszkolu przeprowadziła grupa 
„Biedronki”. Wszystkie dzieci obejrzały ciekawe przedstawienie pt.: „Co 
zrobić z Marzanną – tą zimową panną” w wykonaniu nauczycielek i dzie-
ci z tej grupy. Pani Wiosna poczęstowała obecnych owocową przekąską  
i zaprosiła na wiosenny spacer. Przy okazji była to dobra lekcja ekologii.

Małgorzata Bańkowska 
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Koniec kar-
nawału obfito-
wał w FIGLU 
w dwa ważne 
w y d a r z e n i a . 
Jednym z nich 
był Dzień Bab-
ci i Dziadka. 
Na zaproszenia 
swoich wnu-
cząt babcie i 
d z i a d k o w i e 
licznie przybyli 
do przedszko-
la, aby obej-
rzeć program 
artystyczny w 
wykonaniu przedszkolaków. Dzieci przedstawiły prawdziwie aktor-
skie widowisko, a mianowicie Rzepkę Juliana Tuwima. Maluchy z wy-
piekami na twarzy profesjonalnie odtworzyły role z wiersza słynnego 
poety. Pojawili się: Babcia, Dziadek, Wnuczek, Mruczek, Kicia, Kur-
ka, Gąska, Bociek, Żabka, Kawka. Oczywiście nie zabrakło również 
tytułowej Rzepki. Babcie i  Dziadkowie z zachwytem wpatrywali się 
w swoje pociechy. Przedszkolaki wykonały dla ukochanych seniorów 
przepiękne kwiaty na papierowych talerzykach i ramki z patyczków 
do lodów. Po występie zaproszeni goście dzielili się swoimi wrażenia-
mi przy słodkim poczęstunku.

Drugim ważnym wydarzeniem, wyczekiwanym przez dzieci od 
wielu tygodni, był bal karnawałowy. Na imprezie pojawiły się pięk-
ne księżniczki, wróżki, indianki w towarzystwie batmanów, rycerzy 
i innych bajkowych herosów. Podczas balu odbyły się różne quizy 
i konkursy, w których dzieci chętnie brały udział. Wspólna zabawa 
przysporzyła wiele radości naszym przedszkolakom. 

wychowawcy
Małgorzata Raczkowska

Martyna Włudarczyk  

Młodzież nie szczędzi pomocy chorym

Najmłodsi powitali 
wiosnę 

Wydarzenia  
w przedszkolu FIGIEL

KOMUNIKAT
Przypominamy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1a pkt. 11 oraz art. 35 Ustawy o 

ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, osoby porzucające zwierzę, 
a w szczególności psa lub kota, podlegają karze. W związku z powyższym  
w przypadku porzucenia zwierzęcia w miejscach publicznych gmina Teresin 
zobowiązana będzie do podjęcia działań zmierzających do ukarania oso-
by porzucającej zwierzę, stosownie do art. 54 Ustawy Kodeksu wykroczeń  
z dnia 20 maja 1971 roku.

/UG/
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STOMATOLOGIA
lek. dent. Mariusz Cierech

NZOZ Ter-Med Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy  

726 718 849

Stomatologia Zachowawcza
Protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów
Zdjęcia RTG

Agent Ubezpieczeniowy
Michał Sowiński
UBEZPIECZENIA:
○ komunikacyjne
○ majątkowe
○ firm
○ rolne

KONTAKT: tel. 791 712 999 lub 46 8613443
Granice, ul. Kaska 63, 96-515 Teresin
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Wielkimi krokami zbliża się największa lekkoatletyczna impreza w naszej gminie. Przed nami szósta już edycja Grand Prix Teresina w Biegach. 
Organizatorami są Uczniowski Klub Sportowy „Filipides” Teresin oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie. Celem tej niezwykle popu-
larnej imprezy jest popularyzacja biegania,  umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w trudnej rywalizacji sportowej, ale też wyłonienie 
najbardziej uzdolnionej młodzieży do szkolenia w klubie i promocja gminy Teresin oraz powiatu sochaczewskiego. Nasz miesięcznik tradycyjnie 
już objął wydarzenie patronatem medialnym. W tym roku zawody rozpoczną się w 10 maja, a zakończą 7 czerwca. Zawodnicy rywalizować będą 
na stadionie GOSiR przy Alei XX-lecia 32 w trzech terminach:

I bieg – 10 maja 2013 r. START godz. 17.00, 
II bieg – 24 maja 2013 r. START godz. 17.00, 
III bieg – 7 czerwca 2013 r. START godz. 17.00.
Zapisy do biegów prowadzone będą w dniach zawodów w godz. 15.00 – 16.30. Uczestnicy powalczą o zwycięstwo w jedenastu kategoriach 

wiekowych: SP dziewczęta (kl. 0-II) – 100 m; SP chłopcy (kl. 0-II) – 200 m; SP dziewczęta (kl. III-IV) – 400 m; SP chłopcy (kl. III-IV) – 600 m; 
SP dziewczęta (kl. V-VI) – 600 m; SP chłopcy (kl. V-VI) – 800 m; Gimnazja dziewczęta (kl. I-III) – 800 m; Gimnazja chłopcy (kl. I-III) – 1000 
m; kobiety Open – 1000 m; mężczyźni (ur. 1984-1996) – 1500 m; mężczyźni (ur. 1983 i starsi) – 1500 m. Wzorem lat ubiegłych na zakończenie 
edycji Grand Prix odbędzie się „Bieg Rodzinny” czyli sztafeta 3 x 400 m, a także „Bieg Krasnali” na dystansie 50 m. Kontakt: uks.filipides@o2.pl, 
tel. 46 864 41 55, 609 042 699, internet: www.filipides.esochaczew.pl

/red/

W hali sportowo-widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji odbył się powiatowy turniej 
piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w 
kategorii szkół podstawowych i gim-

nazjalnych. Na 
szczególną po-
chwałę zasłużyły 
zespoły z Teresi-
na, które zagrały 
we wszystkich  
meczach finało-
wych, dwukrot-
nie je wygrywa-
jąc. Oto klasyfikacja końcowa zawodów:

Szkoły Podstawowe, dziewczęta – 1. SP Teresin, 2. SP Iłów, 
3. SP Rybno, 4. SP Brochów, 5. SP Kozłów Biskupi. Najlepszą 
zawodniczką została Klaudia Chwesiuk, a najskuteczniejszą 
Natalia Skrok (obie SP Teresin).

Szkoły Podstawowe, chłopcy – 1. SP Brochów, 2. SP Teresin, 
3. SP nr 2 Sochaczew, 4. SP Kozłów Biskupi, 5. SP Rybno, 6. SP 
Iłów. 

Gimnazja, dziewczęta – 1. Gimn.Teresin, 2. Gimn. Kozłów 
Biskupi, 3. Gimn. Iłów. Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju 
została Daria Pela (Teresin).

Gimnazja, chłopcy – 1. Gimn. Kozłów Biskupi, 2. Gimn. 
Teresin, 3. Gimn. Iłów, 4. Gimn. Rybno. Najskuteczniejszy za-
wodnik turnieju – Michał Świerczewski (Teresin).

/red/

Na pływalni „Orka” w Sochaczewie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w pływaniu drużynowym dziewcząt i chłop-
ców. Bardzo dobry występ zanotowała reprezentacja Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego. Zarówno zespół dziewczynek, jak i chłop-
ców uplasował się na trzecim stopniu podium. Widać, również pływaków w naszej gminie nie brakuje. Gratulujemy! Oto składy obu ekip, których 

opiekunami byli Maciej Starus i Krzysztof Rachoń: 
Dziewczęta – Aleksandra Sobota, Olga Hańderek, Julia Brodowska, Gabriela Ba-

naszek, Patrycja Ciarka, Natalia Przygoda, Marta Stępniewska, Maria Twardochleb; 
Chłopcy – Vanik Aloyan, Piotr Kłonowski, Dominik Boniecki, Patryk Zdanowski, 
Tomasz Kołodziejczyk, Mateusz Trzciński, Antoni Majcher, Karol Abramczyk;.

/red/

VIII Miȩdzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
o Puchar Mazowsza Młodzików  

w zapasach w stylu wolnym

13-14 kwietnia 2013 r. – hala sportowo-widowiskowa Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie

PROGRAM ZAWODÓW
13 kwietnia /sobota/
godz. 11.00 – 12.00 przyjazd ekip
godz. 12.00 – 12.30 konferencja techniczna
godz. 12.30 – 13.30 waga i kontrola lekarska
godz. 15.30 – 18.30 walki eliminacyjne
godz. 18.30 – 19.00 otwarcie zawodów
godz. 19.00 – 19.30 walki eliminacyjne
14 kwietnia /niedziela/
godz. 09.00 – 12.00 walki eliminacyjne
godz. 12.00 walki finałowe i dekoracja

Oprócz czołowych klubów z Polski w zawodach zapowiedziały udział 
ekipy zagraniczne: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Słowacji, Francji i USA. WSTĘP WOLNY! 

Grand Prix w biegach po raz szósty

Medalowy szczypiorniak 
dla Teresina

Pływacy lubią brąz
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Żeńska reprezentacja futbolowa Zespołu 
Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Teresinie wygrała tegoroczną edycję rozegra-
nego we własnej hali turnieju FUTSAL CUP 
2013. Tym samym główne trofeum, czyli Pu-
char Dyrektora Szkoły, pozostał na miejscu. 
Na starcie stanęło osiem żeńskich ekip ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Hono-

rowy patronat nad turniejem objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 
a radny sejmiku Adam Or-
liński po raz kolejny ufun-
dował medale dla najlep-
szych. W turniej zaanga-
żowało się także Starostwo 
Powiatowe. Obecny na 
zawodach Marcin Podsę-
dek, dyrektor Wydz. Pro-
mocji, Kultury i Sportu, 
wraz z dyrektorem Szkoły 
Wojciechem Kruszewskim 
oraz Zenonem Grąbczew-

skim, sekretarzem Powiatowe-
go Szkolnego Związku Sporto-
wego, wręczyli na zakończenie 
puchary dla wszystkich 
ekip i statuetki dla wy-
różnionych piłkarek. 
Piąty FUTSAL CUP, 
którego sponsorem 
była także firma MARS 
Polska, to największy 
międzyszkolny turniej 
halowy piłki nożnej 
dziewcząt nie tylko w 
naszym powiecie, ale 
być może na całym 

Mazowszu. Tytuł najlepszej zawodniczki przy-
znano Paulinie Pietruszewskiej (Gimn. Tere-
sin). Najlepszą bramkarką 
wybrano Magdę Kaniewską 
(ZS Teresin), która w całym 
turnieju ani razu nie została 
pokonana przez rywalki. Z 
kolei najwięcej goli strzeli-

ła Marta Mechocka (ZS 
Teresin). Oto klasyfikacja 
końcowa FUTSAL CUP 
2013: 1. ZS TERESIN 
(Magda Kaniewska, Mar-
tyna Paruszewska, Alicja 
Wójcik, Marlena Wójcik, Anna Woźniak, 
Beata Tondera, Sylwia Czajka, Paulina Ko-
sińska, Justyna Gawryś, Marta Mechocka, 
opiekun Marcin Odolczyk), 2. ZS CKP SO-
CHACZEW, 3. GIMN. LASOCIN, 4. GIMN. 
TERESIN (Paulina Pietruszewska, Wioletta 

Banaszek, Daria Pela, Karolina Kowalska, Ju-
styna Guzik, Ewelina Krejner, Weronika Ła-

zarska, opiekun Sylwia Nowacka), 5. GIMN. 
NR 1 SOCHACZEW, 6. ZSR CKU SOCHA-
CZEW, 7. ZS NR 1 ŻYRARDÓW. W trakcie 

turnieju z gry wycofała się drużyna z ZS nr 1 
Błonie i nie została sklasyfikowana.

WIELKIE PODZIĘKO-
WANIA ZA WSPARCIE 
I POMOC organizatorzy 
z Zespołu Szkół w Teresi-
nie składają: Marszałkowi 
Województwa Mazowiec-
kiego Adamowi Struziko-
wi, radnemu sejmiku Ada-

mowi Orlińskiemu, staroście Ta-
deuszowi Korysiowi, Marcinowi 
Podsędce (Starostwo Sochaczew), 
Zenonowi Grąbczewskiemu (Po-
wiatowy Szkolny Związek Spor-
towy), dyrektorowi Zespołu Szkół 
Wojciechowi Kruszewskiemu, fir 
mie MARS Polska, Sylwestro-
wi Rozdżestwieńskiemu (Radio 
Fama Sochaczew), Redakcji Ty-
godnika „Express Sochaczewski”.

Rusza wiosenna runda III ligi piłki nożnej 
kobiet okręgu mazowieckiego. Przed piłkarka-
mi KS Teresin dziesięć spotkań, których staw-
ką będą punkty w walce o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej. Obowiązkowo walczymy 
o drugą ligę – mówi trener Mariusz Zabo-
rowski, którego podopieczne na półmetku są 
liderem tabeli. Na ostateczne rozstrzygnięcia 
przyjdzie nam jednak poczekać do czerwca. 
Zespół swój cel traktuje bardzo poważnie, o 
czym świadczy fakt, że drużynę z Teresina za-

siliło w okresie zimowym aż dziesięć nowych 
zawodniczek, które przeszły tu m.in. z „Pragi” 
Warszawa, „Pelikana” Łowicz, a nawet ze „Sto-
milu” Olsztyn. Powiódł się też sochaczewski 
nabór. Wszystko wskazuje na to, że sprawa 
awansu rozstrzygnie się pomiędzy KS Teresin, 
a ekipą z Piaseczna. Szykuje się więc wielki 
finał na zakończenie ligi. Oba zespoły mają 
obecnie po 24 pkt i 11 pkt przewagi nad kolej-
nym zespołem z Huty Mińskiej. Oto terminarz 
gier KS Teresin na własnym boisku:

13 kwietnia 2013 godz. 11.00 UKS KS Tere-
sin – GTKKF Grójec 

27 kwietnia 2013 godz. 11.00 UKS KS Tere-
sin – UKS Marysin Warszawa

11 maja 2013 godz. 11.00 UKS KS Teresin – 
GKS Tygrys Huta Mińska

25 maja 2013 godz. 11.00 UKS KS Teresin – 
UKS Orlik Jeruzal

8 czerwca 2013 godz. 11.00 UKS KS Teresin 
– GOSIRKI Piaseczno

/red/ 
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Czy dziewczyny wykopią awans?

V Futsal Cup 2013 za nami!



GMINA TERESIN W RADIU NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 12 kwietnia 2013 r. o godz. 13.10 – rozmowa 
z Markiem Jaworskim, zastępcą wójta gminy Teresini cały świat

www.radioniepokalanow.pl

Łucznicy 
strzelali 
medalowo

W hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Teresinie weekend (23-24 lutego  
2013 r.) upłynął pod znakiem łuczniczej rywalizacji. Na 
starcie zawodów stanęło aż 19 drużyn, w tym ekipy z Ukra-
iny i Białorusi. W sobotę łucznicy walczyli o zwycięstwo w 
IV Halowym Memoriale Karola Hibnera. Przypomnijmy, 
że Karol Hibner to były zasłużony prezes Polskiego Związ-
ku Łuczniczego i przewodniczący Komitetu Medyczne-
go i Naukowego Międzynarodowej Federacji Łuczniczej 
(FITA), który zmarł w wieku 72 lat po ciężkiej chorobie. 
Zmagania łuczników obserwował syn Karola Hibnera 
wraz z jego wnukami. 

Świetnie spisali się reprezentanci gospodarzy LKS „Ma-
zowsze” Teresin. Złoty medal wystrzelał Marek Grzanow-
ski (młodzicy). Srebro zdobyła Agnieszka Grądzik (mło-
dziczki starsze). Z kolei trzecie miejsce wśród juniorów 
zajął Dawid Klata. Rywalizacja odbywała się na dystansie 
2 x 18 metrów. Tuż za podium uplasowali się ponadto Na-
talia Juszczuk (juniorki) i Julia Lempart (młodziczki star-
sze). Memoriał był jednocześnie kwalifikacją do turnieju 
niedzielnego o Międzynarodowe Mistrzostwo Mazowsza. I 
tu także nie zabrakło medali teresińskich łuczników. Zna-
komity występ zanotował Dawid Klata (juniorzy), który po 
wspaniałym finale zdobył złoty medal. W ostatnim czasie 
Dawid z turnieju na turniej strzelał coraz lepiej. Dawał więc 
nadzieję na bardzo dobry występ przed własną publiczno-
ścią. Kumulacja formy nastąpiła w niedzielę i wcale nas 
to nie zaskoczyło – powiedziała niezwykle zadowolona 
trenerka Katarzyna Klata. Z kolei tytuł wicemistrzyni wy-
strzelała Agnieszka Grądzik (młodziczki starsze). Nato-
miast na najniższym stopniu podium uplasowała się wśród 
seniorek niezawodna Alicja Maciągowska. Czwarte miej-
sce przypadło Julii Lempart (młodziczki starsze). Łącznie 
w Teresinie wystartowało blisko 170 zawodników i zawod-
niczek. Nagrody i puchary najlepszym wręczali m.in. sta-
rosta Tadeusz Koryś, wójt gminy Teresin Marek Olechow-
ski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Kaźmierczak, 
dyrektor GOSiR Krzysztof Walencik. 

/M. Odolczyk/




