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Prosto
z Gminy
Witam w kolejnym numerze, tym razem już pełno-wiosennym, bowiem słoneczko coraz milej
daje o sobie znać na dworze. Mam nadzieję, że oświetli również w pozytywnych promieniach Państwa
odczucia co do efektów pracy naszej redakcji. W dalszym ciągu namawiam do wspólnego tworzenia
gminnego magazynu. Przypominamy także, że miesięcznik „Prosto z Gminy” możecie Państwo czytać
również w wersji multimedialnej. Poszczególne numery magazynu samorządowego są dostępne na
stronie internatowej www.teresin.pl. Znajdziecie tam Państwo także wiele ciekawych materiałów
dotyczących gminy Teresin oraz zakładkę do Biuletynu Informacji Publicznej. Serdecznie zapraszam
i życzę miłej lektury!
Marcin Odolczyk
Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Święta, Święta i po…
Święte Triduum Paschalne stanowi najważniejsze
wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest
celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, a kończy się
nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.
Podczas Wielkiego Czwartku w kościołach całej Polski
tak i w niepokalanowskiej Bazylice przeżywaliśmy pamiątkę
ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii, które to
dokonały się podczas Wieczerzy w Wieczerniku.
Wielki Piątek przypomniał nam mękę i śmierć Chrystusa
na krzyżu. Podczas wieczornej Liturgii wierni dokonywali

uroczystej adoracji Krzyża. Wspólnie czuwaliśmy przy Grobie
Jezusa aż do Wielkiej Nocy.
W Wielką Sobotę przynosiliśmy do Kościoła potrawy
wielkanocne w koszyczkach, by Kapłan mógł je poświęcić.
Wieczorem przed Bazyliką zapłonął ogień, odbyła się Liturgia
Wigilii Paschalnej. W niedzielny poranek spotkaliśmy się zaś na
mszy rezurekcyjnej, by głosić światu o zmartwychwstaniu
Naszego Pana. I tylko pogoda nie dopisała, a w zimny
wielkanocny poniedziałek podtrzymać tradycję dyngusa było
niestety trudno…

Podziękowanie
Monika Ziółkowska, wraz z rodzicami, pragnie serdecznie podziękować panu Andrzejowi Andryszczykowi i nauczycielom
ze Szkoły Podstawowej w Teresinie - inicjatorom koncertu charytatywnego, którego celem było zebranie środków materialnych na jej
leczenie. Gorące podziękowania kieruje pod adresem ojca Andrzeja Sąsiadka, zespołu „Miriam”, aktorów i muzyków biorących udział
w musicalu „Pascha Pana”. Wyraża jednocześnie ogromną wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli ją duchowo
i materialnie oraz zadeklarowali pomoc w rehabilitacji.
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Przedświąteczne obrady
W ostatni piątek marca radni
gminy Teresin ponownie spotkali się na
sesji Rady Gminy. Podczas siódmego w tej
kadencji posiedzenia podjęto osiem
uchwał.

Po otwarciu obrad przez
przewodniczącego Rady Bogdana Linarda
i przyjęciu porządku obrad rozpoczęło się
głosowanie nad pierwszą z uchwał.
Dotyczyła ona sprawy nabycia działek
położonych w obrębie Teresina gminy
Teresin z przeznaczeniem na urządzenie
ulicy Kwiatowej. Działka stanowi
własność Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Teresinie.
Cena zakupu jednego za metr kwadratowy
wynosi 14zł. Decyzję podjęto przy
14 głosach za i 1 wstrzymującego się.
Kolejna podjęta uchwała
dotyczyła również nabycia działki. Tym
razem chodziło o nieruchomość położoną
w obrębie Teresin Gaj z przeznaczeniem na
urządzenie ulicy osiedlowej.
Właścicielami działki są państwo Ireneusz
i Iwona Majcher.
Trzecia z przegłosowanych

uchwał dotyczyła zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie Teresin Gaj w drodze przetargu
nieograniczonego.
Dalej radni zdecydowali
o przystąpieniu do
sporządzania zmiany
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Teresin oraz
sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
G m i n y Te r e s i n
obejmującego część
obrębu Teresin Gaj.
G m i n n y
Ośrodek Sportu
i Rekreacji otrzymał
nowy Statut. Nadali
go radni podejmując w tej sprawie
stosowną uchwałę. Z dniem wejścia
w życie podjętej uchwały, moc stracił
dotychczas
obowiązujący
Statut GOSiR-u.
„Charakter
podjętej uchwały
ma na celu jedynie
dokonanie pewnej
kosmetyki statutu.
Poprzedni był
ustanowiony
w 1995 roku,
a przecież przez te
dwanaście lat
wiele się zmieniło
jeśli chodzi
o infrastrukturę
sportową ośrodka,

zatem drobna ewolucja statutu była
konieczna” zaznaczył w rozmowie z nami
obecny na sesji dyrektor GOSiR-u
Krzysztof Walencik.
Podczas siódmej sesji
RG decydenci ustalili nowe jak mówią
jaśniejsze i sprawiedliwsze zasady
przyznawania i wysokości diet
przysługujących radnym Gminy Teresin.
Uchwalono między innymi, że dieta będzie
miała charakter miesięczny i stanowić ma
określony procent kwoty bazowej, która
w naszej gminie wynosi 1295,10 zł.
Kolejna uchwała dotyczyła zmian
w budżecie gminy na 2007 rok. Ostatnią
decyzją zaś, było podjęcie uchwały
w sprawie powiadomienia Sekretarza
Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku
przedłożenia Radzie Gminy Teresin
oświadczeń lustracyjnych. Na zakończenie
obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył
wszystkim zebranym świąteczne życzenia.
(M.Odolczyk)

Kolejna sesja
To była już druga w kwietniu,
a ósma w tej kadencji sesja Rady Gminy
Teresin. W czwartek 19 kwietnia radni
podjęli sześć uchwał. Jedna z nich
dotyczyła absolutorium dla Wójta Gminy
Teresin. W ten sposób radni, a wcześniej
Komisja Rewizyjna uznali pełną
akceptację dla wywiązania się
z obowiązków wykonania budżetu za 2006
rok.
Podjęto tak że, uchwałę
w sprawie realizacji Projektu
inwestycyjnego pn. „Racjonalna
gospodarka wodą w aspekcie społecznogospodarczego rozwoju gmin Mazowsza
kwiecień 2007

Zachodniego” z Funduszu Spójności.
Przyjęty został Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2007 jak również
radni wyrazili aprobatę dla Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007. Kolejne przegłosowane
uchwały dotyczyły sprawy nabycia działek
położonych w obrębie Teresin Gaj Gminy
Teresin z przeznaczeniem na urządzenie
drogi, jak również sprawy zmian
w budżecie gminy na rok bieżący.
Zasadniczą część ósmej sesji RG
poświęcono sprawom dotyczącym
sprawozdań za ubiegły rok z działalności

jednostek organizacyjnych gminy tj.
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Gminnej Biblioteki
Publicznej, Teresińskiego Ośrodka
Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a także jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wysłuchano również sprawozdań
z ubiegłorocznej realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
(mo)
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Absolutorium dla wójta
W trakcie VIII sesji Rady
Gminy radni ocenili realizację
ubiegłorocznego budżetu gminy.
Wcześniej prawidłowość jego
wykonania sprawdziła Komisja
Rewizyjna wydając opinię
pozytywną i wnioskując do Rady
Gminy o udzielenie absolutorium
wójtowi gminy. Sprawozdanie
z wykonania budżetu uzyskało również pozytywną opinię

Regionalnej Izby Obrachunkowej organu sprawującego nadzór
nad gospodarką finansową gminy.
Radni stwierdzili wysoki wskaźnik wykonania budżetu
zarówno po stronie dochodów (101,4%), jak i wydatków (96,1%)
oraz korzystny poziom realizacji zaplanowanych w budżecie
zadań inwestycyjnych, które wykonano w 95%.
W głosowaniu Rada Gminy wyraziła swoją aprobatę dla
przebiegu realizacji i wyników wykonania ubiegłorocznego
budżetu, udzielając wójtowi gminy Teresin absolutorium
za 2006 rok.

Ekologiczna koncepcja
Na VIII sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie
realizacji Projektu inwestycyjnego pn. „Racjonalna gospodarka
wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin
Mazowsza Zachodniego”. Projekt ten zakłada rozbudowę
i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w Granicach
i Szymanowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: Paprotnia, Granice, Teresin, Topołowa,
Seroki Wieś, Elżbietów, Szymanów, Maszna i Pawłowice.
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej ma wynosić 38,71 km,
w tym długość odcinków łączących przyłącza z główną siecią
kanalizacyjną 6,21 km. W ramach projektu przewiduje się
również wybudowanie 14 pompowni sieciowych oraz rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowościach:
Szymanów i Granice. Ze względu na duży zakres inwestycji ma

być ona realizowana w latach 2007 2010.
Projekt, o którym mowa, będzie realizowany na terenie
siedmiu gmin: Baranów, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Radziejowice, Teresin, Wiskitki i Żabia Wola. Ze względu na
duży koszt ww. przedsięwzięcia, który kształtuje się na poziomie
169 710, 60 tys. zł netto, będzie ono finansowane ze środków
Funduszu Spójności w formie dotacji, kredytu skonsolidowanego
udzielonego przez BOŚ, NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz ze
środków własnych gmin. Koszt realizacji ww. zadania na terenie
gminy Teresin oszacowano na 37 963 643,90 zł w tym: koszty
kwalifikowane to 30 737 457,90 zł, koszty niekwalifikowane 500
088,00 zł, podatek VAT 6 726 098,00 zł. Zgodnie
z przeprowadzoną analizą finansową dotacja z Funduszu
Spójności dla naszej gminy ma wynieść 15 961 961,90 zł.

Uliczne decyzje
Zadowoleni mogą być mieszkańcy ulicy Kwiatowej
z decyzji jaką podjęto podczas siódmej sesji Rady Gminy.
Uchwała w sprawie nabycia działek położonych w obrębie
Teresin gminy Teresin z przeznaczeniem na urządzenie tej
właśnie ulicy została przyjęta większością głosów.
Przedłożony projekt uchwały jest kontynuacją regulacji
stanu prawnego ulicy Kwiatowej. Uchwała dotyczy nabycia od
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na rzecz mienia
komunalnego dwóch działek o łącznej powierzchni 532 m2, które
zostaną przeznaczone na urządzenie ulicy Kwiatowej
w Teresinie. Jak poinformowała zebranych kierownik referatu
gospodarki komunalnej i przestrzennej w Urzędzie Gminy
w Teresinie, Pani Gabriela Morga, cena za wykup nieruchomości
pod urządzenie drogi jest ustalana z poszczególnymi
właścicielami na zasadzie negocjacji. Po uzgodnieniu ceny

spisywane jest porozumienie. Większość właścicieli oddało
swoje grunty nieodpłatnie, część za symboliczne kwoty
odszkodowań. Z Gminną Spółdzielnią udało się wynegocjować
kwotę 14 zł/m2.
Powody do satysfakcji będą również mieli zapewne
mieszkańcy ulicy Osiedlowej. Otóż Rada Gminy zadecydowała
o nabyciu działki położonej w obrębie Teresin Gaj gminy Teresin
z przeznaczeniem na urządzenie tej drogi. Przedłożony projekt
uchwały przewiduje nabycie na rzecz mienia komunalnego
działki nr 210/4 o pow. 699 m2, stanowiącej drogę dojazdową,
z której od wielu lat korzystają mieszkańcy osiedla przy Al.XXlecia. Z właścicielami gruntu Państwem Iwoną i Ireneuszem
Majcher podpisane zostało porozumienie, w którym ustalono
cenę w kwocie 7 zł/m2.

Wzięli się za diety
Miesięczne stawki bez względu na ilość posiedzeń
poszczególnych komisji oraz Rady Gminy to jedna z głównych
zmian dotyczących zasad przyznawania diet radnym w Gminie
Teresin. Stosowną uchwałę podjęto podczas siódmej sesji RG.
„Zasady określone w przedłożonej uchwale pozwolą
uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce w poprzedniej kadencji, gdy
komisje zbierały się bez wyraźnej potrzeby na kilkanaście minut,
a za każde posiedzenie członkowie komisji pobierali dietę. Tym
sposobem niektórzy odbierali w miesiącu diety po 1000 zł.”
uzasadnia wójt Marek Olechowski. Podjęta uchwała została
opracowana zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie
gminnym. Jako podstawę do ustalenia wysokości miesięcznej
diety przyjęto 50% półtora krotności kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. Kwota bazowa określona w ustawie
budżetowej została ustalona przez Sejm w wysokości 1726,74 zł.
Zatem podstawę obliczenia miesięcznej diety radnego, zgodnie z
propozycją w uchwale, stanowi połowa półtora krotności kwoty
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bazowej czyli 1295,05 zł. Kwota
ta jest ustalana corocznie, zatem w
przyszłości nie będzie potrzeby
zmiany uchwały w sprawie diet dla
radnych. Proponowana wysokość
diet jest zróżnicowana w
zależności od pełnionej w Radzie
Gminy funkcji. Dla przewodniczącego, którego praca
i odpowiedzialność jest
nieporównywalnie większa niż innych radnych, zaproponowano
stawkę najwyższą
90% podstawy, wiceprzewodniczący
otrzymają 50%, przewodniczący komisji 40%, radni będący
członkami komisji 30%, pozostali radni 15%. Za każdą
nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji dieta będzie potrącana
o 20%, za nieobecność na posiedzeniu komisji o 15%.
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Gmina Fair Play
Rozpoczyna się VI edycja
Ogólnopolskiego Konkursu
i
„Gmina Fair Play 2007”
Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji. Do konkursu, którego głównym celem jest
wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni
zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania
włączyła się również nasza gmina.
Organizatorem konkursu, afiliowanego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej, jest Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konkurs realizowany jest pod
patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy
z Urzędami Marszałkowskimi.
Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do
takich samorządów, które dbając o interesy społeczności
lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki
dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. To właśnie
gminy, jako najmniejsze a jednocześnie podstawowe jednostki
administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować
się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze
warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć
gospodarczych i inwestycyjnych. Dlatego podstawowym celem
konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów,
przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania,
sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym
etapie zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację
przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową.
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt
certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów
działających na terenie gminy.

Oto niektóre tylko korzyści dla gmin wynikające
z uczestnictwa w programie:
- nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”;
statuetka Laureata Konkursu dla najlepszych gmin
w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla
wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, przy
czym - tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair Play”
przyznaje się gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały
w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100 możliwych,
a statuetki Laureata Konkursu i wyróżnienia honorowe przyznaje
Kapituła Konkursu dla maksymalnie 3 najlepszych gmin w każdej
kategorii konkursowej;
- szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych
dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia
samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany
informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów
z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu
przyciągania inwestorów;
- zapoznanie się z opinią inwestorów działających na terenie danej
gminy dzięki badaniu losowo wybranych inwestorów (osób
indywidualnych i przedsiębiorców, którzy na terenie danej gminy
zrealizowali bądź realizują inwestycje);
- możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji
obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej
(na podstawie podsumowania badań ankietowych
przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów
poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, dana
gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do
najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do
wyników średnich
informacje są poufne znane jedynie
organizatorom oraz zainteresowanym gminom);
- pozyskanie nowych inwestorów i realizacja nowych inwestycji.

Wyjaśnienie
rezygnacji z kandydowania na wójta w ostatnich wyborach samorządowych p.J.Chojnackiego
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców,
zadawanych mnie o powód rezygnacji, jestem winny
wyjaśnienie.
Dnia 09 listopada 2006r o godz.8 rano, spotkałem się
w Urzędzie Gminy z p. Markiem Olechowskim oraz
p.Andrzejem Jaworskim z inicjatorami tego spotkania.
W końcowej fazie spotkania uczestniczył p. Leszek
Kazimierczak.
Podczas spotkania bez problemów doszliśmy do
porozumienia z wójtem Markiem Olechowskim, a zapadłe
ustalenia, mieliśmy zrealizować po wygranych wyborach
p. Marka Olechowskiego, w wyniku, czego złożyłem rezygnację
z kandydowania.
Dlaczego nie wcześniej pytali i zapytają inni? A choćby
dlatego, iż nie wyrażałem entuzjazmu w planach pana wójta,
prywatyzacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
a o rezygnacji z tych planów zostałem zapewniony na
w/w spotkaniu.
Niestety już drugiego dnia po wyborach tj.14 listopada,
pan Marek Olechowski wycofał się z ustaleń i obietnic złożonych
podczas spotkania przed wyborami.
Tak ja też doznałem niezłego wstrząsu, kiedy przyjaciel,
dla którego wcześniej bez wahania, naraziłem swoją
wiarygodność, aby już w 2005r., mógł kandydować i zostać
wybrany wójtem, wycofuje się ze złożonych kilka dni wcześniej
obietnic.
Poczekałem kilka tygodni w celu opadnięcia emocji po
wyborczych, dałem szanse panu wójtowi wytłumaczenia się
z zaistniałej wcześniej sytuacji.
kwiecień 2007

Kolejne rozczarowanie z powodu nierzetelnych
i niejasnych tłumaczeń człowieka, dla którego się miało duży
szacunek i zaufanie.
Nawet wszelkie różnice zdań czy poglądów we
wcześniejszej współpracy, nie spowodowały nigdy, abym się
odwrócił lub odmówił pomocy człowiekowi, którego już jako
swojego trenera w szkole sportowej przed 25 laty, uważałem za
tzw. „równego faceta”, z honorem i zasadami.
Więc zrozumieć trzeba, iż do rezygnacji wystarczyły mi wtedy
tylko słowa dane przez pana M.Olechowskiego.
„Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż
jego słowa”
Juan Vives
Za to dziękuje wszystkim, którzy pomagali
i uczestniczyli ze mną w tej zeszłorocznej kampanii wyborczej.
Jacek Chojnacki
Od redakcji:
Dla przypomnienia Pan Jacek Chojnacki kandydował
na stanowisko Wójta Gminy Teresin z komitetu KWW „Ludzie
Pracy”. Na dwa dni przed wyborami wycofał swoją kandydaturę
na najwyższy urząd w gminie, jednakże nadal pozostawał
kandydatem w okręgu nr3 Paprotnia w wyborach do Rady Gminy
Teresin. Wyniki wyborów nie okazały się jednak dobre dla Jacka
Chojnackiego. Elektorat przyznał mu jedynie 58 głosów, co
ostatecznie dało p,Jackowi siódme miejsce na dziewięciu
kandydatów w okręgu dwu-mandatowym. Do Rady Gminy
weszli tu panowie: Biederka Zbigniew (235 głosów) oraz
Szymaniak Jacek (226 głosów).
5
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Pamiętamy
Poniedziałek 2 kwietnia upłynął w
gminie Teresin jak i w całym kraju pod
znakiem uroczystości związanych
z obchodami drugiej rocznicy śmierci
Papieża Polaka. Od rana mieszkańcy gminy
przyjeżdżali pod pomnik Papieża
znajdujący się na tereni Bazyliki
w Niepokalanowie. Wiązankę kwiatów
w imieniu władz gminnych i pracowników
Urzędu Gminy złożyły Sekretarz Gminy
Pani Grażyna Cierpris-Przysucha oraz
Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Durczak.
Do obchodów włączyły się
aktywnie dzieci i młodzież szkolna.

Jedzie, jedzie straż pożarna
Do pożaru jedzie
Jedzie, jedzie straż pożarna
Wóz strażaków wiezie…
Przypominając słowa piosenki Czesława
Janczarskiego na myśl nasuwa się działalność jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, jakich w naszej gminie nie
brakuje. Na naszym terenie działa bowiem siedem jednostek
OSP, są to: OSP Niepokalanów, OSP Paprotnia, OSP
Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Mikołajew, OSP Budki
Piaseckie i OSP Teresin. Przyjrzyjmy się zatem jak
wyposażone są poszczególne jednostki.
OSP Niepokalanów - samochód gaśniczy Star-Man
r.prod. 2006 oraz samochód ratownictwa drogowego VW
LT40. Na wyposażeniu jednostki znajduje się również sprzęt
specjalistyczny (piła spalinowa do cięcia drzew, piła
spalinowa do cięcia stali i betonu, łódka z napędem
spalinowym do ratownictwa wodnego, urządzenie tnąco
rozpierające do ratownictwa drogowego, aparaty ochrony
dróg oddechowych szt.9, dwie pompy pływające, dwa
agregaty prądotwórcze).
OSP Paprotnia - samochód gaśniczy Jelcz
r.prod.1975 i samochód gaśniczy IVECO GBA 2,5/16,
samochód Żuk GLM-8. Ze sprzętu specjalistycznego posiada
piłę spalinową do cięcia drzewa, agregat prądotwórczy,
aparaty ochrony dróg oddechowych 2 szt.).
OSP Szymanów - samochód gaśniczy Star 244
r.prod.1997, Jelcz r.prod.1975. Ze sprzętu specjalistycznego
jednostka posiada piłę spalinową do cięcia drzewa, agregat
Nazwa jednostki
OSP NIEPOKALANÓW
OSP PAPROTNIA
OSP SZYMANÓW
OSP BUDKI
PIASECKIE
OSP SKRZELEW
OSP MIKOŁAJEW
OSP TERESIN

prądotwórczy, dwa aparaty ochrony dróg oddechowych.
OSP Budki Piaseckie - samochód gaśniczy Star 244
r.prod.1978. Ze sprzętu specjalistycznego jednostka posiada
piłę spalinową do cięcia drzew.
OSP Skrzelew - samochód gaśniczy Star 266
r.prod.1983. Ze sprzętu specjalistycznego na stanie jest piła
spalinowa do cięcia drzew.
OSP Mikołajew - samochód gaśniczy Star 244
r.prod.1979. Ze sprzętu specjalistycznego jednostka posiada
piłę spalinową do cięcia drzewa.
OSP Teresin - samochód gaśniczy Jelcz r.prod.
1986, Star 26 r.prod.1967 (auto przeznaczone do likwidacji),
samochód Żuk, sprzęt specjalistyczny: piła spalinowa do
cięcia drzewa oraz przyczepka pianowa.
Każda z w/w jednostek posiada na wyposażeniu
samochodu bojowego radiostację przewoźną, przy pomocy
której w czasie akcji istnieje możliwość porozumiewania się
między sobą i jednostkami straży z innych gmin. Za
wyjątkiem OSP Teresin jednostki posiadają własne strażnice
służące im do garażowania pojazdów, przeprowadzania
zbiórek szkoleniowych, oraz w razie potrzeby udostępniają
obiekt społeczności danego terenu. „W jednostkach OSP
zrzeszonych jest 162 członków czynnych, 9 kobiet, 13
członków wspierających, 21 członków honorowych, oraz 102
członków Młodzieżowych drużyn Pożarniczych” przyznaje
Komendant Gminny asp. szt. Dariusz Tartanus.
A oto jak przedstawia się struktura wyjazdów
poszczególnych jednostek OSP w perspektywie ubiegłego
roku:
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Pożary

Jak wynika z tych zestawień jednostki OSP z terenu
gminy uczestniczyły niemal przy każdej akcji prowadzonej na
terenie działania. Zróżnicowanie wyjazdów jest
spowodowane specyfiką wyposażenia jednostek jak
i alarmowania poszczególnych OSP przez Powiatowe
Stanowisko Kierowania. Trzeba jednak przyznać, iż w wyniku
6

W większości placówek oświatowych
zaplanowano Dzień Papieski. Odbywały
się wieczory poświęcone pamięci Ojca
Świętego. W Kościołach odbywały się
nabożeństwa poświęcone pamięci
i modlitwom za Naszego Papieża.
Kulminacyjnym punktem obchodów
drugiej rocznicy śmierci Wielkiego Polaka
był wieczorny Apel Jasnogórski
w niepokalanowskiej Bazylice, podczas
którego zebrani licznie mieszkańcy
odmawiali Koronkę do Miłosierdzia
Bożego o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.
(mo)

funkcjonowania ochotniczej straży na naszym terenie
możemy wszyscy liczyć na skuteczne działania
w prowadzeniu działań ratowniczych. Obyśmy tylko rzadko
mieli okazję o tym się przekonywać. A strażakom życzymy jak
najmniej pracy, dziękując im jednocześnie i doceniając ich
niezwykle trudne i odpowiedzialne zajęcie!
kwiecień 2007
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Czterdziestka prezesa
W czwartek 29
marca w sali konferencyjnej
Banku Spółdzielczego przy
ulicy Szymanowskiej
odbyło się Zebranie
Przedstawicieli Zarządu
Gminnej Spółdzielni
,,Samopomoc Chłopska”
w Teresinie. Przedstawiono
na nim sprawozdanie
zarządu z działalności
Spółdzielni wraz
z informacją o tym jakie
kierunki działania
Spółdzielnia przyjmuje
względem bieżącego roku.
Po podjęciu kilku uchwał dotyczących funkcjonowania GS
„Samopomoc Chłopska” na terenie gminy, Zgromadzenie
zdecydowało o przystąpieniu do utworzonej niedawno
Spółdzielni Osób Prawnych, która zrzesza spółdzielnie będące

członkami Centralnego Związku Spółdzielni ,,Samopomoc
Chłopska” w likwidacji w Warszawie. Podczas zebrania miała
miejsce również miła uroczystość związana z jubileuszem. Otóż
minęło już czterdzieści lat jak Zbigniew Mikulski objął
stanowisko prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc
Chłopska” w Teresinie. 40-lecie pracy prezesa to wyjątkowa
rocznica, w związku z czym i my również przyłączamy się do
gratulacji i życzeń dalszej pomyślności i przynajmniej jeszcze
dwudziestki na stanowisku prezesa. A o tym jak właściwą osobą
na właściwym miejscu jest pan Zbigniew świadczyć może też
fakt, iż za wieloletnią pracę i zasługi zawodowe oraz za pracę
społeczną w samorządzie prezes otrzymał już m.in. dwukrotnie
Odznakę Zasłużonego dla Spółdzielni ,,SCH” oraz Odznakę
Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego nadana uchwałą
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej. W Zebraniu oprócz
Przedstawicieli Zgromadzenia uczestniczyli również m.in.
Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś, Wójt Marek Olechowski
oraz radny Sejmiku Mazowieckiego Jerzy Krupa.
(mo)

STOP alkoholizmowi i narkotykom
W trakcie ósmej sesji RG radni
przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za ubiegły rok.
Dowiadujemy się z niego, że w dwóch
Punktach Konsultacyjnych dla osób
uzależnionych i współuzależinonych tj.
w teresińskim TOK-u oraz w Domu
Parafialnym w Niepokalanowie udzilono
łącznie 217 porad uzależnionym od
alkoholu, 110 porad współuzależnionym.
Ponadto prawie 90 osób to ofiary przemocy
w rodzinie, zaś niecałą setkę stanowili
sprawcy tej przemocy. Koordynator ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Maria Wójcicka w swoim
sprawozdaniu podaje szereg działań, jakie
podjęto w 2006 roku na rzecz Programu. Oto
tylko niektóre z nich: funkcjonowanie

świetlic profilaktyczno-wychowawczych,
organizacja zimowisk, wyjazdów, spektakli
i innych interesujących akcji, w których
udział brała liczna grupa dzieci z zespołu
podwyższonego ryzyka. Na przełomie
czerwca i lipca zorganizowano kolonie
terapeutyczne dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych w miejscowości Nowęcin
nad morzem. W pięciu sytuacjach
zdecydowano się na umieszczenie
pacjentów na oddziale detoksykacji
Oddziału Odwykowego w Sochaczewie.
W szkołach podstawowych w Teresinie,
w Szymanowie oraz w Paprotni miała
miejsce realizacja programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Łącznie
uczestniczyło w nim ponad 450 odbiorców.
W teresińskim Gimnazjum dofinansowano
warsztaty profilaktyczne „Efektywność
nastolatków” oraz „Twój demon Agresja”.

Z kolei w Budkach Piaseckich odbyła się
impreza plenerowa z wykorzystaniem akcji
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Ponadto
zajmowano się dofinansowaniem imprez
turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych
dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia,
przyjęto 63 zgłoszenia Telefonu Zaufania.
Na dobrej płaszczyźnie rozwija się
współpraca z Parafią w Niepokalanowie,
Gminną Biblioteką Publiczną, TOK oraz
z placówkami lecznictwa odwykowego,
Kościołami, GOPS-em i z Policją. To kilka
przykładów realizacji słusznego i jak widać
potrzebnego Programu PiRPA i Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
gminy Teresin.
(mo)

Winie depcze po piętach kara
Pierwszy Dzień Wiosny tego roku
z pewnością nie będzie dobrze kojarzył się
Panu Szymonowi Z. W dniu 21 marca br. po
ponownym rozpatrzeniu sprawy zapadł
wyrok skazujący byłego wójta gminy
Teresin na karę 10 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby 2 lat oraz karę
grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.
Przypomnijmy, że 11 stycznia
2006 roku w Sądzie Rejonowym
w Sochaczewie zapadł podobny wyrok,
skazujący wówczas Szymona Z. za
przestępstwo opisane w art. 231 §1 k.k. na
karę 10 miesięcy pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na okres próby 2 lat oraz karę
grzywny w wysokości 100 stawek
kwiecień 2007

dziennych, każda po 10 zł. W wyniku
apelacji oskarżonego, Sąd Okręgowy
w Płocku uznając konieczność uzupełnienia
materiału dowodowego skierował sprawę
do ponownego rozpatrzenia przez Sąd
Rejonowy w Sochaczewie.
Powyższy wyrok niesie za sobą
ważne przesłanie dla urzędników
i obywateli obsługiwanych przez tych
urzędników.
Przypomnijmy, że cały ten proces
związany jest z epizodem jaki miał miejsce
kilka lat temu, kiedy to Szymon
Z. sprawował funkcję Wójta Gminy Teresin.
Otóż 19 stycznia 2004 roku Pan Kazimierz
Z. wystąpił do wójta Gminy Teresin
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wbrew

obowiązującym przepisom i procedurom,
Wójt pozostawił wniosek bez rozpoznania.
Ignorował ponaglenia Pana Kazimierza Z.
o wydanie decyzji. Zignorował orzeczenia
Samorządu Kolegium Odwoławczego
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Sądu
A d m i n i s t r a c y j n e g o w Wa r s z a w i e
nakazujące wydanie decyzji w sprawie.
Żadne z tych orzeczeń nie przesądzało
o treści decyzji. Nakazywało zakończenie
sprawy w I instancji.
Za niedopełnienie tego obowiązku
Pan Szymon Z. znalazł się na ławie
oskarżonych. Wskazany wyżej art. 231 §1
k.k. stanowi, że funkcjonariusz publiczny,
który przekracza swoje uprawnienia lub nie
dopełniając obowiązku, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego
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podlega karze pozbawienia wolności do lat
trzech. Każdy urzędnik wydający decyzję
musi mieć świadomość, że za ignorowanie
praw interesanta może spotkać go dotkliwa
kara.
W przedmiotowej sprawie oprócz

wątku karnego jest wątek cywilny. Działania
Pana Szymona Z. spowodowały konkretne
straty finansowe w firmie Pana Kazimierza
Z. Sprawa o odszkodowanie w wysokości
kilkudziesięciu tysięcy złotych toczy się
w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

Niestety, sprawa toczy się przeciwko
…Gminie Teresin, gdyż Pan Szymon Z. nie
wydawał decyzji w swoim imieniu, ale jako
funkcjonariusz publiczny reprezentujący
Gminę Teresin.
red

Kosze na śmieci w Teresinie
Wspomagamy młodzieżową
inicjatywę polegającą na przywróceniu
koszy na śmieci na ulicach Teresina.
Pragniemy także rozpocząć akcję
informacyjną uświadamiającą mieszkańców jak powinni reagować na wyrzucanie
śmieci w miejscach niedozwolonych oraz
informującą o konieczności segregacji
śmieci.
W Polsce co roku powstaje około
130 mln ton odpadów. Aktualnie na
jednego mieszkańca przypada już prawie
2m3 odpadów komunalnych. Wolne
miejsce na wysypiskach bardzo szybko się
kurczy. Pojawia się problem lokalizacji
kolejnych wysypiska. Jednocześnie tylko
niewielki procent śmieci jest poddawany
ponownemu przetworzeniu, głównie
z powodu braku segregacji i wyspecjalizowanych zakładów. Według serwisu
pesk.org.pl:
26,8% naszych śmieci to resztki artykułów
spożywczych, które mogłyby zamiast
zajmować miejsce na wysypiskach
użyźnić glebę ekologicznych gospodarstw.
- 14,6% to papier i 4,1% tektura, produkty
z których można wytworzyć chociażby
papier toaletowy, ręczniki papierowe lub

chusteczki higieniczne, produkty w 100
procentach ekologiczne. Niestety
zakładów zajmujących się taką produkcją
jest wciąż za mało.
- 11,2% szkło właściwie w całości może
zostać poddane ponownemu przetworzeniu, z roztopionego szkła można
formować nowe butelki i inne opakowania
szklane
- 6,1% tworzywa sztuczne, których
recykling jest również stosunkowo prosty.
„Odpady te podlegają rozdrobnieniu,
usuwane są ew. zanieczyszczenia.
Produktem końcowym recyklingu jest
regranulat, który pod wpływem wysokiej
temperatury może być uformowany
ponownie w dowolny kształt.” Istotną
kwestią jest również to, że ropa z której
w głównej mierze powstają tworzywa
sztuczne jest
surowcem,
którego zasoby
kurczą się w
zastraszającym
tempie, dlatego
warto zadbać o
p o n o w n e
użycie tego

typu odpadów.
- 3,9% metale, które mogą być ponownie
przetworzone i użyte
-2,9% minerały i 1,5% tekstylia, drewno
produkty, które można ponownie
wykorzystać
Stosując nawet tak uproszczoną
segregację można ponownie zagospodarować ponad 2/3 wszystkich wyrzucanych odpadów.
O efektywności segregacji śmieci mogą
świadczyć efekty uzyskane w Żywcu.
Program segregacji śmieci działa tu od 3 lat
i dzięki niemu na wysypisko trafiło o 20%
mniej odpadów.
Najwyższy czas zastanowić się
nad tym czy chcemy żyć w wielkim
śmietniku, zostawiając naszym dzieciom
problem setek metrów sześciennych
nieprzetworzonych odpadów, czy może już
teraz zadbamy o segregacje i ponowne
przetworzenie chociaż części z nich.
Informacja o odpowiedzialności
prawnej za wyrzucanie odpadów
w niedozwolonych miejscach i o
sposobach informowania o takich
praktykach wkrótce!
Marek Jaworski

Udany rok dla GZGK
Rok 2006 był dla nas dwunastym
rokiem działalności zakładu. Dostarczamy
mieszkańcom wodę dobrej jakości oraz
niemal bezawaryjnie odbieramy
i oczyszczamy ścieki.
Dużym problemem dla nas jest
odłów bezdomnych psów. Odłów zlecamy
rakarzowi, który umieszcza psy w
schronisku. Z naszych obserwacji wynika
jednak, że z roku na rok jest więcej
bezdomnych psów, co zwiększa koszty
tego zadania.
Jakość uzdatnionej wody
i oczyszczonych ścieków była zgodna
z normami wynikającymi z odpowiednich
p r z e p i s ó w. W s z y s t k i e S U W- y :
w Granicach, Piasecznicy, Serokach
i Maurycowie są w dobrym stanie
technicznym. Natomiast sieć
wodociągowa i kanalizacyjna ulega
częstym awariom spowodowanym korozją
metalowych elementów. Awarie w
większości usuwamy we własnym zakresie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu
wynajmowanego z zewnątrz.
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Oczyszczalnia ścieków w Granicach
pracuje na granicy przepustowości
ścieków, dlatego też jej rozbudowa jest
konieczna. W ubiegłym roku przyjęła ona
342 000 m3 ścieków .
Jeśli chodzi o utrzymanie dróg, to
trzeba powiedzieć, że wykonaliśmy
równanie najbardziej zniszczonych dróg
gminnych oraz uzupełniliśmy wyrwy
leszem, kruszywem lub asfaltem.
Najwięcej środków na utrzymanie dróg
przeznaczyliśmy jednak na odśnieżanie
dróg gminnych.
W roku 2006 składowisko
odpadów przyjęło 4 313 ton odpadów
komunalnych. Największym kosztem
w utrzymaniu składowiska jest opłata
środowiskowa odprowadzana do Urzędu
Marszałkowskiego. W roku 2006 opłata
wyniosła 73 500 zł. Dużym kosztem jest
wynajem spychacza do formowania
pryzmy śmieci oraz przesypywanie ziemią
warstw odpadów. Znaczące koszty
pochłaniają także badania wód
odciekowych oraz emisji gazów. Gminne

składowisko odpadów w Topołowej
zakwalifikowane jest do likwidacji w 2009
roku.
Sytuacja finansowa zakładu
pozwoliła na terminowe regulowanie
zobowiązań oraz zabezpieczenie środków
obrotowych na funkcjonowanie zakładu na
początku nowego roku.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim
zgłaszającym się do zakładu z różnymi
problemami. Sygnalizowanie o nich
pozwoliło na możliwie szybkie i skuteczne
ich rozwiązywanie.
Miniony rok oceniam jako udany
finansowo, a także od strony współpracy
z naszymi władzami i mieszkańcami
kończy podsumowanie ubiegłorocznego
funkcjonowania zakładu p.o. dyrektora
Marek Misiak.
*Powyższy tekst oparty jest na
Sprawozdaniu z działalności GZGK, jakie
Marek Misiak p.o. dyrektora GZGK
w Teresinie, przedstawił podczas
posiedzenia ósmej sesji Rady Gminy.
kwiecień 2007
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Fizyka nasz konik
J e s t e ś m y
uczennicami Żeńskiego
Gimnazjum Sióstr
N i e p o k a l a n e k
w S z y m a n o w i e
i mieszkankami gminy
Te r e s i n . A k t u a l n i e
przygotowujemy się do
Ogólnopolskiego Konkursu
Fizycznego "Poszukiwanie
Talentów". Jednym z zadań
w tym przedsięwzięciu jest
przeprowadzenie wywiadu
ze znanym fizykiem
i opublikowanie go.
Przeprowadziłyśmy zatem
rozmowę z pracownikiem
naukowym Politechniki Warszawskiej p. Andrzejem
Wysmołkiem. Jako naukowiec Zakładu Fizyki Ciała Stałego
przybliżył on nam zawód fizyka. Mamy głęboką nadzieje, że
efekt naszej pracy zainteresuje czytelników „Prosto z gminy”.
Jak zaczęła się Pana przygoda z fizyką?
Przygoda z fizyką zaczęła się pewnie już wtedy, gdy
jako kilkuletni chłopiec zepsułem telewizor wkładając do środka
długi drut. W wyniku zwarcia uległ uszkodzeniu jedyny element
półprzewodnikowy w tym telewizorze dioda krzemowa. Diody
półprzewodnikowe były wtedy bardzo drogie i mój ojciec nie był
zadowolony, gdy musiał telewizor naprawić...Takich sytuacji,
wynikających z mojej ciekawości mógłbym wymienić jeszcze
wiele, ale na poważnie przygoda z fizyką zaczęła się kiedy moja
nauczycielka fizyki (i jednocześnie wychowawczyni) nakłoniła
mnie do wzięcia udziału w Olimpiadzie Fizycznej. Będąc na
zawodach finałowych, które odbywały się na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, spotkałem się z wielką
życzliwością pracowników Uniwersytetu jak również studentów,
opiekujących się olimpijczykami. Ich opinie miały duży wpływ
na wybór kierunku studiów, którego dokonałem.
Dlaczego wybrał Pan akurat fizykę?
Jako uczeń technikum elektronicznego w naturalny
sposób myślałem o studiach na Politechnice. To właśnie kontakt
z Wydziałem Fizyki UW podczas zawodów olimpijskich
spowodował, że nie wybrałem studiowania elektroniki, ale
fizykę. Myślę, że była to dobra decyzja.

Jak wspomina Pan czasy gdy był Pan studentem?
Czas studiów to bardzo miły okres w moim życiu.
Mieszkając w akademiku spotkałem wielu przyjaciół, z którymi
do dziś utrzymuję bliskie kontakty. Oprócz tego był to okres
ciężkiej pracy, która jednak zaowocowała tym, że otrzymałem
propozycję pozostania na Uniwersytecie Warszawskim.
Jaki dział fizyki najbardziej Pana interesuje?
Najbardziej interesuje mnie oczywiście fizyka ciała
stałego, a dokładniej fizyka półprzewodników. Aktualnie skupia
się ona na układach o obniżonej wymiarowości (studnie
kwantowe, diody kwantowe). Oprócz interesujących zjawisk
zachodzących w takich układach, które warto poznać, studnie
i kropki kwantowe mają szereg zastosowań praktycznych, np.
takich jak detektory światła, diody świecące czy też lasery
półprzewodnikowe.
Organizuje Pan wykłady dla młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Skąd wziął się ten
pomysł? Woli Pan pracę z młodzieżą czy studentami?
Wykłady dla młodzieży odbywają się na Wydziale
Fizyki już od kilkudziesięciu lat. Mój pierwszy wykład
wygłosiłem na prośbę profesora Jerzego Gintera. Jego tematem
była o dwoista natura światła, które w pewnych warunkach
zachowuje się jak fala, a w innych warunkach sprawia wrażenie
jakby było strumieniem cząstek. Po pewnym czasie, oprócz
wygłaszania wykładów zostałem włączony w ich organizacje
i tak trwa do dziś.
W ubiegłym roku w wykładach dla młodzieży
organizowanych wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizyczne
i Wydział Fizyki UW, wzięło udział ok. 9 tys. uczniów.
Trudno mi jest powiedzieć co bardziej lubię pracę ze studentami
czy też z młodzieżą. Oba te obszary mojej działalności przynoszą
mi wielką satysfakcję.
Czy uważa Pan, że fizyka przydaje się w życiu?
Myślę, że fizyka przydaje się w życiu. Ucząc się fizyki
poznajemy mechanizmy jakie rządzą zjawiskami, które
obserwujemy w otaczającym nas świecie. Umiejętność
kojarzenia faktów i trafnego wyciągania wniosków jest ważna nie
tylko dla zrozumienia procesów i zjawisk fizycznych, ale jest
bardzo przydatna w różnych sytuacjach życiowych , które na
pozór nie mają z fizyką nic wspólnego.
(w imieniu grupy - Agata Jaworska)

Legendy trzech stolic
W marcu 2007 roku w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się
konkurs ze znajomości legend. Jego celem było rozwijanie
zainteresowania uczniów przeszłością państwa i regionu
zapisaną w legendach oraz kształtowanie świadomości polskiego
dziedzictwa kulturowego. Tematyka konkursu nawiązywała do
zagadnień programowych realizowanych na lekcjach języka
polskiego i historii. Przyszli uczestnicy mieli za zadanie
zapoznać się z tekstami legend dotyczących Gniezna, Krakowa
i Warszawy. Szczególnie dużo wysiłku w przygotowanie się do
konkursu włożyli uczniowie klas IV, którzy z tą tematyką zetknęli
się tylko na lekcjach historii. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci. Do pierwszego etapu przystąpiło
30 uczniów z klas IV-V. Po części pisemnej do drugiego etapu
ustnego zakwalifikowało się 12 uczniów.
Finaliści wykazali się dużą znajomością podań związanych
z Wielkopolską, Małopolską i Mazowszem. Po dokonaniu oceny
pisemnych i ustnych odpowiedzi uczestników, jury w składzie:
p. Alicja Jachimczyk, p. Monika Kucińska, p. Wiesława
kwiecień 2007

Milanowska przyznało
I miejsce Marii
Olechowskiej z klasy VB,
II miejsce Kazimierzowi
Czarnockiemu z klasy
IVD, III miejsce Oldze
Pływaczewskiej z klasy
VD. Przeprowadzony
konkurs był jedną z form
realizacji przez szkołę
ścieżki „Wychowanie
p a t r i o t y c z n e
i obywatelskie”.
M. Kucińska,
W. Milanowska
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Piękny musical

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi sala Św. Bonawentury
w Niepokalanowie ponownie wypełniła się widzami. Odbył się tu
bowiem kolejny, bo już piąty, musical przygotowany przez
młodzież z Niepokalanowa i zespół „Miriam” pod kierunkiem
wikariusza niepokalanowskiej parafii o. Andrzeja Sąsiadka.
Musical przeniósł nas w czasy Jezusa Chrystusa.
Rozpoczął się triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Sama
postać Jezusa w przedstawieniu nie pojawiła się ani razu. Jego
obecność była jednak wyczuwalna w każdej scenie musicalu od
Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania.
Widzieliśmy postać Matki Bożej, granej przez s. Paulinę

i przeżywającej czas przygotowania Paschy, Mękę Syna
i przyjście w chwale. Ostatnim dniom Jezusowi towarzyszyli
uczniowie Piotr, Jan oraz Maria Magdalena. Wracali z kart
Ewangelii sceny wypędzenia kupców ze świątyni, przygotowań
do ostatniej wieczerzy, ustanowienia eucharystii. Szczególnie
przejmująco wypadła Męka Pańska, widzów elektryzował głos
wbijanych gwoździ i moment odejścia Jezusa do Ojca.
Całość oprawiona została przepiękną scenografią Ogrodu
Oliwnego, przygotowana
dzięki dużej pomocy pani
Barbary Kasprzak i Haliny
Ziółkowskiej.
Warto dodać, że
musical grany był
pięciokrotnie i zawsze przy
pełnej widowni.
Scenariusz napisał
o. Andrzej Sąsiadek i one
też pełnił rolę reżysera
spektaklu.
Za aranżacje odpowiedzialna była zawsze fachowo
podchodząca do takich spraw Klara Zawadzka, zaś znakomitą
oprawę muzyczną przygotowali Leszek Lewicki (gitara),
o. Tomasz Szymczak (gitara basowa) i Marek Jaworski
(instrumenty perkusyjne). Czekamy na następne przedsięwzięcie
o. Andrzeja i jego młodych i niezwykle uzdolnionych aktorów,
bowiem wspólnie potrafią oni nakarmić nas sytą dawką
kulturalnej i duchowej rozrywki.
Dziękujemy!

Świąteczne spotkanie
W bardzo miłej atmosferze przebiegło spotkanie
wielkanocne Wójta Marka Olechowskiego i członków Rady
Gminy Teresin z sołtysami, jakie odbyło się 4 kwietnia w sali
konferencyjnej CSO. Przy świątecznym stole poza wspólnymi
życzeniami, omówiono też szereg najważniejszych dla gminy
spraw. Rozmowy dotyczyły zwłaszcza przyszłych inwestycji
w poszczególnych sołectwach, szczególnie poruszono problem
stanu dróg. Wspólne dyskusje prowadzone w świątecznym
nastroju z pewnością nie tylko wypracowały nowe podłoże

rozwiązywania obustronnych
problemów, ale także stanowią
skuteczną formę integracji
Wójta ze społeczeństwem, co w
przypadku Marka Olechowskiego sprawdza się
znakomicie.
(mo)

Szlachetny czyn
A k c j a
Honorowego
Krwiodawstwa
n a s t a ł e
zagościła do
Zespołu Szkół
w Teresinie. Od
wielu lat dwa
razy w ciągu
roku szkolnego
do placówki przyjeżdża zespół lekarzy i pielęgniarek
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Warszawie by pobrać ten cenny dar od młodzieży szkolnej.
Ta zaś nigdy nie zawodzi. W czwartek 12 kwietnia swoją krew
honorowo oddało 44 pełnoletnich uczniów jak również
i nauczycieli. Łącznie ambulans odjechał mając na wyposażeniu
prawie 20 000ml krwi ! „W tej szkole akcja zawsze przebiega nie
tylko nadzwyczaj sprawnie, ale i zdecydowanie owocnie”
przyznały na koniec zbiórki panie pielęgniarki. Po cichu
dowiedzieliśmy się też, że Teresin należy do wyjątkowych miejsc
na mapie kraju, gdzie ten szlachetny czyn jest wciąż bardzo
popularyzowany. To miła opinia. Dziękujemy.
(mo)

UWAGA !
Materiały do następnego numeru przyjmowane będą do 15 maja. Na teksty, zdjęcia czekam na skrzynce mailowej
marcin.odolczyk@op.pl. Można je również zostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Teresinie. Z góry serdecznie dziękuję.
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Biało-czerwony apel
Przed nami nie tylko długi weekend, ale przede wszystkim dni świąt narodowych. Pamiętajmy
więc o wywieszeniu polskich flag. Uwaga! W Urzędzie Gminy można odebrać biało-czerwoną flagę. Jest
to możliwe dzięki pomysłowi akcji „Polska flaga w każdym domu naszej gminy”.

,,RUSZAMY GROMADĄ, WESOŁYM POCHODEM”
Słońce coraz mocniej
przygrzewa. Zazieleniła się zielona
trawka. Lśnią srebrem wierzbowe kotki.
To wiosna powoli przegania zimę. Teraz
budzi się nowe życie. Prastary ludowy
zwyczaj mówi o uroczystym wynoszeniu
Marzanny, słomianej kukły.
W Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Paprotni postanowiliśmy
dopełnić wszelkich formalności, aby
pożegnać zimę. Uroczystość powitania
wiosny miała interesujący przebieg.
Na początku wszystkich
zgromadzonych powitał pan dyrektor
Grzegorz Fabiszak. Następnie
przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego przedstawili informacje
dotyczące tradycji związanych
z powitaniem wiosny.

Potem wszyscy uczniowie
zaśpiewali przygotowaną wcześniej pieśń
przewodnią na powitanie wiosny. Nawet
nauczyciele świetnie dali sobie radę. Im też
chyba znudziła się już zima i głośno
śpiewali piosenkę, żeby wiosna jak
najszybciej przybyła.
,,Ruszamy gromadą, wesołym
pochodem niesiemy Marzannę nad zieloną
wodę(...),,
Ta k i e s ł o w a p i o s e n k i
towarzyszyły nam podczas barwnego
pochodu ulicami Paprotni. Każda klasa
niosła swoją Marzannę, która wykonana
była z materiałów ekologicznych oraz
zgodnie z tradycją gaik
gałąź
udekorowaną w różnokolorowe wstążki
i kwiaty z bibuły.
Nasza radość podczas marszu

udzielała się nie tylko przechodniom
i mieszkańcom miejscowości, ale także
kierowcom.
Po powrocie do szkoły czekały
nas kolejne zadania. Klasy musiały
posegregować materiały, z których zostały
wykonane Marzanny. Kukły były zrobione
m.in. ze szmatek, tektury, puszek.
Zgodnie z tradycją każda klasa
posadziła drzewko. Obchody Pierwszego
Dnia Wiosny zostały zakończone
wiosennym grillowaniem.
Chyba udało nam się skutecznie
wypędzić zimę, ponieważ cały czas zza
chmur wyglądało słońce.
Katarzyna Misiak
Elżbieta Nowatkiewicz

Pozostałości XX stulecia w szkole XXI wieku
Kilka tygodni temu jako
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej
w Teresinie podjęłam się urządzenia
w pracowni historycznej wystawy
zatytułowanej „Pozostałości minionego
stulecia”. Zamierzałam na niej pokazać
przede wszystkim teksty oraz przedmioty
będące od pewnego czasu w moim
posiadaniu ewentualnie umieścić tam
rzeczy przyniesione przez dzieci.
W celu uzyskania takich zbiorów
przedstawiłam uczniom projekt
zorganizowania wystawy, na której
znalazłyby się pamiątki po minionym
stuleciu, podpowiedziałam, kogo mogliby
o nie pytać, a także gdzie mogliby ich
szukać. Uświadomiłam im, że prowadząc
takie poszukiwania, będą mogli poczuć się
młodymi historykami.
Różnorodność oraz ilość
zaproponowanych materiałów przerosła
moje oczekiwania. Nie sądziłam, że tak
znaczna grupa mieszkańców Gminy
Teresin przechowuje, a czasem nawet
kolekcjonuje dawne narzędzia,
przedmioty, książki czy czasopisma.
Dzięki przychylności Dyrekcji
Szkoły, pomocy pracowników obsługi
i zaangażowaniu uczniów oraz ich rodzin
udało mi się stworzyć pokaźny zbiór
tekstów i przedmiotów związanych
kwiecień 2007

z minionym wiekiem.
Na tablicach znalazły się
rękopisy, ilustracje, artykuły oraz zdjęcia
prasowe. W gablotach i na półkach
umieszczone zostały się dawne
k s i ą ż k i , d o k u m e n t y,
odznaczenia, przedmioty
związane z wojną i wojskiem,
narzędzia rolnicze, sprzęty
gospodarstwa domowego oraz
inne cenne rodzinne pamiątki.
Zbieranie, a następnie oglądanie
pisanych i materialnych źródeł
historycznych pochodzących
z XX wieku było dla uczniów
takim swoistym „spotkaniem
z historią”.
Bardzo dziękuję
Dyrekcji Szkoły, pracownikom
obsługi, a zwłaszcza uczniom
i ich rodzinom za wkład
wniesiony w realizację tego
przedsięwzięcia. Postawa
dorosłych mieszkańców Gminy
Te r e s i n z a a n g a ż o w a n y c h
w powstanie wystawy świadczy
o ich zainteresowaniu
przeszłością, zachowywaniu jej
dowodów, a także pragnieniu
przekazania tych świadectw
swoim dzieciom i wnukom oraz

o chęci współpracy ze szkołą w kwestii
wychowania młodego pokolenia, co warto
szczególnie podkreślić.
Monika Kucińska
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Nowe godziny pracy U.G.
Z dniem 1 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe
godziny pracy Urzędu Gminy Teresin. W poniedziałki
i wtorki Urząd pracuje w godzinach 8.00-16.00, w środy od
godziny 8.00 do godziny 17.00. Natomiast w czwartki i piątki
w godzinach 7.00-15.00.
Zmianie uległy również godziny otwarcia kasy
mieszczącej się w Urzędzie Gminy. Otóż w funkcjonuje ona
w poniedziałki, wtorki i środy między godziną 8.00 a 15.30,
zaś w czwartki i piątki od 7.00 do 14.30. Zmiany
podyktowane są dostosowaniem do potrzeb mieszkańców
gminy.

CENTRUM ODCHUDZANIA I ODŻYWIANIA
oferuje: BEZPŁATNE KONSULTACJE
(w gabinecie lub na indywidualne życzenie również
w domu)
W zakresie:
- Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów
- Badania składu ciała i wskazanie rozwiązań
- Odchudzanie dzieci i dorosłych (suplementy)
Zapewniamy:
- Osobistą opiekę i wsparcie konsultanta
- Sprawdzoną od 26 lat na świecie metode
- 100% gwarancji oraz dyskrecji
Kontakt: tel.: 0-696 227 297, e-meil: ula_ken@op.pl

Chcesz szybko i pewnie opłacić rachunki, otrzymać
atrakcyjny kredyt, otworzyć konto, wpłacić i wypłacić
pieniądze?. Masz do dyspozycji blisko Ciebie
mieszczącą się agencję PKO Banku Polskiego S.A.
w Teresinie przy
ul. Szymanowskiej 2 ( I piętro ) wejście od ul. Torowej.

O K U L I S TA
Sochaczew Al. 600-lecia 45
rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)
tel.:046 863 38 74

OFERUJEMY
- wypłata pieniędzy za pomocą ( dowodu osobistego
oraz karty do bankomatu)
- prowadzenie konta Studenckiego 2,50 zł
- prowadzenie konta Superkonta
5,40 zł
- prowadzenie konta Firmowego 25,00 zł
- prowizja 2,50 zł za przelew przy kwocie do 1000,00 zł
- wpłata na konto PKO BP S.A. bez prowizji,
- spłata kredytu PKO BP S.A. bez prowizji,
- opłaty ZUS, US.
Zapraszamy codziennie
Poniedziałek - Środa 10 - 18
Wtorek - Czwartek - Piątek 9 - 17
Sobota 9 - 14
AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO TO WYGODA I
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
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między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.
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WIELKI SZLEM w Teresinie

Wielki szlem to w światowym tenisie ziemnym cztery
prestiżowe turnieje / otwarte mistrzostwa Australi, Francji, Angli.
USA./
Teresińskie Towarzystwo Tenisowe oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanowały również cykl czterech
turniejów . Turnieje odbędą się w Teresinie i Szymanowie. Mamy
możliwość gry na kortach o różnej nawierzchni / zimnej,
sztucznej, oraz w hali. Z pośród ośmiu zawodników, którzy
zdobędą największą ilość punktów zostanie wyłoniony mistrz
Gminy w kończącym sezon turnieju .
W sobotę 14 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej
GOSiR-u odbył się finał pierwszego z czterech zaplanowanych
turniejów z cyklu - Wielki Szlem w Teresinie. W finale Hubert
Konecki pokonał Stanisława Grynika 6:0; 6:1. W turnieju
głównym uczestniczyło dziesięciu zawodników Bielecki H.
Grynik St. Konecki H. Olechowski M. Sosiński B. oraz Ładziak

J. Sarnowski Zb. Staniak D Urzykowski P. Walencik K, którzy
awans wywalczyli wcześniej w eliminacjach. Rozgrywki
odbywały się w dwóch grupach systemem każdy z każdym do
dziewięciu wygranych gemów. Pierwszych dwóch z każdej
grupy walczyło o finał.
Oto wyniki :
półfinały: Konecki Hubert / Soliński Bogdan 9:1, Grysik
Stanisław / Staniak Daniel 9:3
o 3 miejsce: Sosiński Bogdan / Stanik Daniel 9:8
finał: Konecki Hubert / Grynik Stanisław 6:0; 6:1
Klasyfikacja po pierwszym turnieju
1 . Konecki Hubert
100 pkt.
2 . Grysik Stanisław
90 pkt.
3 . Sosiński Bogdan
80 pkt.
4 . Staniak Daniel
70 pkt
5 . Ładziak Janusz
60 pkt.
6 . Walencik Krzysztof
50 pkt.
7 . Bielecki Henryk
40 pkt
8 . Olechowski Marek
30 pkt.
9 . Sarnowski Zbigniew
20 pkt.
10 . Urzykowski Paweł
10 pkt
Organizatorzy turnieju dziękują zawodnikom,
sponsorowi, który był jednocześnie zawodnikiem kol.
Zbyszkowi Sarnowskiemu, oraz miłośnikom tenisa.
Z przyjemnością informujemy że T.T.T zaczyna się rozwijać.
W turnieju pojawili się nowi zawodnicy / Ładziak J, Sarnowski
Zb, Śliwiński R, Staniak M, Urzykowskli P. Kolejny turniej
odbędzie się w maju. Zapisy u koordynatorów w hali sportowo
widowiskowej.
Henryk Bielecki

Greiner Packaging Sp. z o.o., producent opakowań
z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego,
poszukuje kandydatów do pracy na następujące
stanowiska:
Operator Maszyn
Pakowacz
Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe
- książeczka sanitarno epidemiologiczna
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji
(CV) do dnia 15 maja br. drogą pocztową , elektroniczną
lub faxem.
Greiner packaging Sp. z o.o.
96-515 Teresin, Al. XX-lecia 54
fax: 0-46 86 130 39
e-mail: b.wypierowska@greiner-gpi.com
kwiecień 2007
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia
tel. 0 663-54-54-70
oferuje:
w
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
w
oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
w
profesjonalny wizaż i stylizacja
w
manicure i pedicure
w
przekłuwanie uszu
w
henna - regulacja brwi
w
nowość! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszczek
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00

ODSZKODOWANIA
JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU JAKO:
w
w
w

KIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
STRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA
LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

MIDAS LEX
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz 0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl
Zapytaj! To nic nie kosztuje!
Otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.
Wszelkich konsultacji udzielamy bezpłatnie. Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą
w Twoim domu lub innym wybranym miejscu.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych do czasu uzyskania odszkodowania !!!!!
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Olimpijski awans
Ostatni dzień marca w hali Sportowo Widowiskowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie upłynął
zdecydowanie pod kątem zapasów. Rozegrane zostały eliminacje
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu
wolnym kadetek i kadetów - OPOLSKIE 2007.
Co najważniejsze, awans do olimpijskich finałów uzyskała
szóstka zawodników LKS Greiner Mazowsze Teresin. Jedyną
przedstawicielką dziewcząt w tej grupie jest Anna Albinowska.
Córka trenera Mazowsza Artura Albinowskiego, w świetnym
stylu wygrała kategorię wagową do 52kg wśród kadetek. Oprócz
niej do turnieju finałowego awans wywalczyli nasi kadeci:
Patryk Kazimierski - II miejsce w kat. wagowej do 42kg,
Damian Wadecki - III miejsce w kat. wagowej do 46kg,
Mateusz Wójcik - III miejsce w kat. wagowej do 50kg,
Mariusz Zdanowski - II miejsce w kat. wagowej do 63kg,
Patryk Skoczylas - II miejsce w kat. wagowej do 76kg.
Pozostałe miejsca zawodników Mazowsza
przedstawiają się następująco:

Robert Gaweł - V miejsce (kat. wag. 58kg), Kamil Mateja - IX
miejsce (kat. wag. 58kg), Dominik Wójcik - V miejsce (kat.
wag.63 kg), Krzysztof Woźniak - IX miejsce (kat. wag.63kg),
Hubert Wysocki - X miejsce (kat. wag.63kg), Paweł Wasilewski
- XI miejsce (kat. wag.76kg)
Warto również wspomnieć, że poza dobrymi wynikami
indywidualnymi, w punktacji drużynowej kadeci Mazowsza
Teresin uplasowali się na pierwszym miejscu.
Przypomnijmy jeszcze, że kilka dni wcześniej awans do
turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
zapewnili sobie: Angelika Rybicka, Marta Sitarska, Mateusz
Smoliński, Paweł Albinowski i Adrian Czernicki.
Serdeczne gratulacje dla naszych zawodniczek,
zawodników oraz ich trenerów: Artura Albinowskiego,
Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego.
(mo)

Angelika na podium
Ty t u ł M i ę d z y n a r o d o w e j
Wicemistrzyni Polski kadetek stał się
własnością zapaśniczki Angeliki
Rybickiej. Bardzo utalentowana
reprezentantka LKS Greiner Mazowsze
Teresin kolejny raz udowodniła, że należy
do ścisłej krajowej czołówki wśród
kadetek.
Na matach w Czarnym Borze, gdzie
rozegrane zostały Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Kadetek w zapasach kobiet Angelika
(kat.wag.52kg) zaprezentowała znakomity poziom

przygotowania sportowego. Wywalczyła srebrny medal w bardzo
silnie obsadzonej kategorii wagowej do 52 kilogramów. Tytuł
wicemistrzyni jest zarazem jej największym dotąd sukcesem we
wspaniale rozwijającej się karierze sportowej. W drodze do finału
Angelika praktycznie rozbijała kolejne przeciwniczki, kończąc
wszystkie swoje walki przed upływem regulaminowego czasu.
Pojedynek finałowy miał bardzo wyrównany przebieg, jednak
Natalia Pujer z klubu Szczyt Boguszów, medalistka
ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Kadetek, okazała się
ostatecznie lepsza. Serdeczne gratulacje dla Angeliki i jej trenera
Artura Albinowskiego!
(mo)

Popularność jest miła
Z Justyną Barciak,
czołową zapaśniczką Polski, na
co dzień reprezentantką
Mazowsza Teresin rozmawia
Marcin Odolczyk.
W plebiscycie Expressu
Sochaczewskiego na najpopularniejszego sportowca roku zajęłaś
siódme miejsce. Jak odebrałaś ten
wynik?
- Informacja ta bardzo mile
mnie zaskoczyła. Naprawdę nie
Justyna wraz ze
spodziewałam się, że ponownie
swoim trenerem
znajdę się wśród 10 najpopularniejszych sportowców Powiatu, głównie z tego powodu że mam
coraz więcej konkurentek.
To już kolejne Twoje wyróżnienie w Plebiscycie, zatem
biorąc pod uwagę chyba niską popularność zapasów w powiecie
sochaczewskim, jest to chyba jednak dość cenne osiągnięcie?
Wybrali cię przecież kibice…
- To prawda, w sumie to nie liczę tych wyróżnień
ponieważ myślę, że każde kolejne to już na pewno ostatnie. Sława
ma to do siebie, że szybko przemija. Jednak za każdym razem
cieszę się bo mam świadomość, że głosują na mnie moi wierni
sympatycy.
Wiem, że nie jesteś zwolenniczką sochaczewskiego
Plebiscytu, co sądzisz o tej imprezie?
kwiecień 2007

- Nie jestem zwolenniczką takich konkursów w ogóle,
chociaż czasami popularność jest bardzo miła. Uważam, że tego
typu konkursy nie są prawdziwą miarą popularności, szczególnie
tej lokalnej.
Justyno, wspaniale rozpoczęłaś sezon po zimowej
przerwie zdobywając Puchar Polski seniorek, czego serdecznie ci
gratuluję. Jakie zatem cele stawiasz sobie na najbliższą
przyszłość?
- Dziękuję za gratulacje. W zwycięstwo to włożyłam
wiele pracy, która przyniosła wspaniałe rezultaty. W tym roku
mam dwie duże imprezy, na których chciałabym być obecna,
pomimo poważnej kontuzji, która od dwóch miesięcy
uniemożliwia mi treningi. Ale mimo wszystko chciałabym walczyć
o medale na Młodzieżowych i Akademickich Mistrzostwach
Polski.
Kiedy będziemy mogli zobaczyć cię w akcji
w Teresinie?
- Oczywiście codziennie na treningach. O ile wiem na
razie nie planuje się zawodów kobiet na matach w Teresinie. Ale
nigdy nic nie wiadomo…
Jak ci się trenuje na nowych obiektach GOSiR-u ?
- Nowe warunki są bardzo komfortowe a nowa hala
zapaśnicza bardzo imponująca. Ogólnie trenuje mi się tam
bardzo dobrze.
Życzę ci Justyno zatem realizacji sportowych planów
i dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców zapasów
nie tylko z terenu naszej gminy.
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