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Dobiegający końca rok 2005 jest re-
kordowym pod względem ilości i wiel-
kości wykonywanych inwestycji w Gmi-
nie Teresin. Rada Gminy zatwierdziła na 
bieżący rok budżet inwestycyjny obszer-
ny i odważny, który w trakcie roku został 
jeszcze powiększony o następne zadania, 
głównie z zakresu budowy dróg i chod-
ników. Do tej pory przeprowadziliśmy 
50 postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, a ilość umów podpisanych 
z wykonawcami, inspektorami nadzoru, 
projektantami wyniosła 170.

W tej wielkiej liczbie inwestycji 
gminnych zdarzyły się, niestety, przy-
padki niesolidnego wykonania zamó-
wień gminnych.

Na początku września zostałem poin-
formowany przez dwóch radnych o tym, 
że według nich niewłaściwie są wykony-
wane ulice: Graniczna i Brata Cherubina 
oraz droga w Paskach. Nieprawidłowo-
ści miały polegać na położeniu cieńszej, 
niż przewidywała to specyfi kacja prze-
targowa, warstwy tłucznia.

Dokonałem oględzin w/w dróg i 
stwierdziłem, że rzeczywiście braku-
je odpowiedniej grubości podbudowy 
tłuczniowej. Natychmiast wstrzymałem 
kładzenie nakładki asfaltowej na tych 
ulicach. Sprawą zajęła się wkrótce Ko-
misja Rewizyjna przy Radzie Gminy, po 
której posiedzeniu nakazałem zbadanie 
jakości wykonanych w tym roku dzie-
sięciu dróg i ulic w Teresinie, Paskach, 
Masznie, Skrzelewie i Pawłówku.

Badanie wykonało Laboratorium 
Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie.

W wyniku tych badań stwierdzono 
na pięciu drogach i ulicach brak dosta-
tecznej podbudowy tłuczniowej od kil-
ku do kilkunastu centymetrów. Grubość 
nakładki asfaltowej we wszystkich przy-
padkach była zgodna lub większa od za-
kładanej w dokumentacji technicznej.

Do badań została załączona opinia 
techniczna Biura Usług Technicznych 
Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzi-

mierza Walerycha, która w końcowych 
wnioskach zaleciła na wadliwie wyko-
nanych drogach w Paskach, Masznie, 
Pawłówku, Skrzelewie oraz ulicy Dębo-
wej wykonanie dodatkowej warstwy bi-
tumicznej grubości od 3 do 4 centyme-
trów. Położenie takiej warstwy asfaltu 
zastąpi wykazane braki grubości pod-
budowy tłuczniowej i da większą od za-
kładanej wytrzymałość tych dróg.

Z wynikami badań i opinią technicz-
ną zapoznałem wykonawców źle zrobio-
nych dróg oraz inspektora nadzoru tych 
budów. Wykonawcom nakazałem poło-
żenie dodatkowej warstwy wzmacniają-
cej zgodnej z opinią techniczną w nie-
przekraczalnym terminie do 20 listopa-
da bieżącego roku. Wykonawcy zobo-
wiązali się do naprawy wszystkich wa-
dliwych dróg w nakazanym terminie i 
na swój koszt.

Dodatkowe nakładki asfaltowe zosta-
ły zrobione w terminie, a koszt robót za-
leconych przewyższył wartości przetar-
gowe łącznie o 71.643 zł.

Za złe i niezgodne z ofertą przetargową 
wykonanie pięciu dróg i ulic winę pono-
si głównie inspektor nadzoru, który miał 
czuwać nad poprawnością tych inwesty-
cji. Za brak bezpośredniego nadzoru zo-
stał on całkowicie pozbawiony wynagro-
dzenia, a ja zawiadomiłem prokuraturę 
o możliwości popełnienia przestępstwa. 
Ukarany naganą został również pracow-
nik Urzędu, który z ramienia Gminy miał 
kontrolować poprawność wykonania in-
westycji drogowych.

Mam nadzieję, że już nigdy nie po-
wtórzy się podobna sytuacja, która mo-
gła narazić Gminę na duże straty. Taki 
przypadek wpłynie na jeszcze większą 
kontrolę nad wykonywaniem w Gmi-
nie inwestycji i ich zgodnością z doku-
mentacją. 

Nie będzie miejsca w naszej Gminie 
dla nieuczciwych wykonawców i pobła-
żania partactwu fi rm i nadzoru. 

Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Nie będzie miejsca w gminie 
dla nieuczciwych wykonawców

Z jakiego okręgu został Pan wybra-
ny do Rady Gminy Teresin?

Reprezentuję mieszkańców Szymano-
wa i Elżbietowa, a w wyborach samorzą-
dowych w 2002 roku startowałem z listy 
Komitetu Wyborczego Niezależni.

W jakich komisjach Rady Gminy Pan 
pracuje i jakie pełni funkcje?

Pracuję w Komisji Rewizyjnej, gdzie 
jestem jej członkiem oraz w Komisji 
Rolnictwa, Zagospodarowania Prze-
strzennego, Infrastruktury Technicznej 
i Ochrony Środowiska, gdzie od mar-
ca 2004 roku pełnię funkcję przewod-
niczącego. Muszę tu dodać, że jest to je-
dyna Komisja w Radzie Gminy Teresin, 
w której nie został wybrany wiceprze-
wodniczący.

Ciąg dalszy na str. 3

Rolnicza 
Gmina

Wywiad z Hubert Konecki
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Z prac Rady Gminy
Porządek obrad X sesji zwołanej na 

dzień 17 listopada br. zawierał dziewięt-
naście punktów, w tym jedenaście pro-
jektów uchwał. Pierwsze trzy uchwały 
dotyczyły spraw z zakresu gospodar-
ki przestrzennej i komunalnej. Radni 
wyrazili zgodę na przekazanie na rzecz 
Powiatu Sochaczewskiego (w formie da-
rowizny) części nieruchomości po sta-
rej szkole podstawowej w Teresinie. W 
uchwale zastrzeżono, iż działka ta jest 
przeznaczona dla Zespołu Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Teresinie pod budowę basenu. 

Podejmując kolejną uchwałę, Rada 
Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w dro-
dze przetargu nieograniczonego nieza-
budowanej nieruchomości o pow. 488 m2

położonej w obrębie Granice. 
Trzecia uchwała dotyczyła konieczno-

ści uregulowania stanu prawnego terenu 
zajętego przez wiejskie boisko sportowe 
we wsi Maszna. Przygotowana w pro-
jekcie uchwały propozycja zamiany nie-
ruchomości umożliwiająca uporządko-
wanie tej sprawy została przez radnych 
przyjęta jednogłośnie. 

Blok uchwał dotyczących spraw fi-
nansowych gminy rozpoczęła uchwa-

ła intencyjna zawierająca zobowiązanie 
Rady Gminy do kontynuowania budowy 
sieci kanalizacyjnej na terenach nie obję-
tych wspólnym projektem siedmiu gmin 
„Mazowsza Zachodniego” oraz deklara-
cję o przeznaczaniu na realizację tego za-
dania środków finansowych z budżetu 
własnego gminy, a także funduszy pozy-
skanych ze źródeł zewnętrznych. 

Następnie radni dokonali zmia-
ny uchwały podjętej 14 września br., 
w której wyrazili zgodę na zaciągnię-
cie pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę sieci wodociągowej 
w miejscowościach: Pawłowice, Lisice, 
Izbiska, Ludwików, Kawęczyn, Grani-
ce i Seroki. Zmiana polegała na zastą-
pieniu pożyczki kredytem, który zacią-
gnięty zostanie w Banku Ochrony Śro-
dowiska. 

Na wniosek Dyrektora Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej rad-
ni zadecydowali o przedłużeniu obo-
wiązywania dotychczasowych stawek 
za wodę i ścieki na rok 2006.

Rada Gminy dokonała zmian w bu-
dżecie gminy polegających głównie na: 
wprowadzeniu przekazanej przez fir-
mę „Tesco” kwoty 650 tys. zł przezna-
czonej na modernizację stacji uzdat-

niania wody w Piasecznicy, zwięk-
szeniu środków na utwardzanie dróg 
gminnych oraz budowę chodnika przy 
ul. Zielonej w Szymanowie, przesunię-
ciach w dziale „Oświata i Wychowanie” 
zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół, 
zwiększeniu o 5.000 zł dotacji dla Zakła-
du Komunalnego.

Podejmując pozostałe uchwały Rada 
Gminy zadecydowała o:

– zleceniu Komisji Rewizyjnej prze-
prowadzenia kontroli w zakresie wy-
konanych w 2005 r. inwestycji drogo-
wych w miejscowościach: Maszna, Pa-
ski, Topołowa, Pawłówek, Skrzelew oraz 
Teresin – ul. Dębowa, Br. Cherubina i 
Graniczna. Wyniki kontroli Komisja Re-
wizyjna przedstawi Radzie do dnia 30 li-
stopada br.;

– zmianie uchwały w sprawie powo-
łania komisji dyscyplinarnych,

– przyjęciu wyników konsultacji 
społecznych w sprawie zniesienia nazw 
miejscowości na terenie gminy Teresin 
oraz wystąpieniu do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ze sto-
sownym wnioskiem w tej sprawie,

– uznaniu za niezasadną skargi miesz-
kańca gminy na działalność Wójta.

Dorota Dorodzińska

Harmonogram 
selektywnej zbiórki 

odpadów 

w grudniu 2005 r.

na terenie Gminy Teresin

- 27 grudnia – strefa południowa

- 28 grudnia – strefa północna

Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski pełni dyżury w 

Urzędzie Gminy (pok. nr 11) w każdy poniedziałek 
w godzinach 8.oo-9.oo. 

Umówienie spotkania w innym dniu możliwe jest po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu pod numerem 0-693 44 10 40.

Informacja rzecznika
Informując, w poprzednim nr „TiS”, o swoich dyżurach w Urzędzie Gmi-

ny Teresin, nie byłem pewien, czy ta nowa inicjatywa zda egzamin… 
Po miesiącu okazało się, że obawy były płonne. Obecność w U.G. po-

zwoliła mi lepiej zrozumieć pracę urzędników i samorządu. Są już pierw-
si mieszkańcy, którzy byli moimi gośćmi. Dowiedziałem się od nich o 
nowych, społecznych inicjatywach. Poruszony został problem ekologii, 
mówiono o stanie bezpieczeństwa. Mamy też nową koleżankę redakcyj-
ną, studentkę dziennikarstwa z Teresinia, która obiecała pisać materia-
ły do „TiS”.

W tym miejscu chciałbym podziękować moim gościom, podziękować 
za telefony oraz za uwagi radnych podczas sesji Rady Gminy. Wsłuchu-
ję się w każde z nich z uwagą tak, aby moja praca była godna wizerun-
ku Gminy Teresin.

Przypominam o swoich dyżurach w Urzędzie Gminy. Zapraszam w po-
niedziałki (12.00-15.00), wtorki, środy, piątki (9.00-12.00). Telefon 861-
38-15.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

Panu

Danielowi 
Klemczakowi
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają

pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Teresinie
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Dlaczego nie udało się spośród innych członków Komi-
sji wybrać wiceprzewodniczącego?

Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przy-
czyna tego, że Komisja nasza pracuje bez wiceprzewodni-
czącego. Dodam może tylko, że inni Radni, którzy są człon-
kami tej Komisji, należą do Klubu Praca i Uczciwość. Ja 
natomiast reprezentuję Klub Radnych Niezależnych, któ-
ry popiera aktualnego Wójta Gminy Teresin.

Czym zajmuje się Komisja, w której pełni Pan funkcję 
Przewodniczącego?

Komisja nasza pracuje w pięcioosobowym składzie i ma 
charakter organu opiniotwórczego i doradczego dla Rady 
Gminy i Wójta.

Większość naszych uwag i wniosków znajduje zrozu-
mienie wśród radnych, co widać podczas głosowań na se-
sji Rady Gminy.

Na posiedzenia naszej Komisji zapraszani są pracownicy 
Urzędu Gminy z takich referatów jak: referat do Spraw In-
westycji i Zamówień Publicznych, referat Gospodarki Ko-
munalnej i Przestrzennej, skarbnik Gminy, Główny Specja-
lista do Spraw Pozyskiwania Funduszy Pomocowych, dy-
rektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Osoby te starają się przedstawić dany temat, odpo-
wiadają na nasze pytania. Następnie poprzez głosowa-
nie członkowie Komisji podejmują decyzje o projekcie 
danej uchwały.

Co według Pana jest największym osiągnięciem Komisji 
Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennej Infrastruk-
tury Technicznej i Ochrony Środowiska?

Uważam, że osiągnięcia naszej Komisji są osiągnięcia-
mi całej Rady Gminy Teresin, a wśród nich należy wymie-
nić budowę pełnowymiarowej hali widowiskowo-sporto-
wej, gdzie prace postępują w bardzo szybkim tempie i jak 
podkreśla wykonawca, są ogromne szanse na to, aby hala 
była oddana już we wrześniu 2006 roku. Jeśli by się tak sta-
ło, bylibyśmy bardzo zadowoleni. A zapewne jeszcze bar-
dziej dzieci i młodzież, która rok szkolny 2006-2007 mo-
głaby rozpocząć zajęciami w nowej hali. Należy też na pew-
no wspomnieć o drogach i chodnikach, których w naszej 
gminie w ostatnim czasie przybywa coraz więcej, co wpły-
wa na estetykę naszej gminy, ale przede wszystkim na jej 
bezpieczeństwo. 

Moim zdaniem, największym osiągnięciem jest projekt 
pod nazwą „Racjonalna Gospodarka Wodą w aspekcie spo-
łeczno-gospodarczym rozwoju gmin Mazowsza Zachodnie-

go”. Jest to projekt, który będzie realizowany przez Związek 
Międzygminny Mazowsze Zachodnie z siedziba w Mszczo-
nowie. W skład niego wchodzą takie gminy jak: Mszczo-
nów, Teresin, Wiskitki, Baranów, Radziejowice, Puszcza 
Mariańska, Żabia Wola.

Wniosek ten za „chwilę” powinien trafić do Brukseli. 
Opiewa on na kwotę ponad 160 mln złotych, w tym inwe-
stycje w naszej gminie wyniosą 32 mln złotych, a fundu-
sze pomocowe z Unii Europejskiej, na które bardzo liczy-
my, osiągną kwotę ok.18 mln zł.

Uważam, że warto było włożyć tak dużo pracy i trudu, 
żeby gmina Teresin otrzymała tak duża kwotę, która zbli-
żona jest do rocznego budżetu w naszej gminie.

Inwestycja ta realizowana byłaby w latach 2006-2009. 
W ramach tej inwestycji w naszej Gminie w pierwszym eta-
pie zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Grani-
cach i Szymanowie, a w kolejnych przewidziana jest budo-
wa sieci kanalizacyjnej, do której zostaną podłączeni miesz-
kańcy takich miejscowości jak Teresin, Paprotnia, Maszna, 
Paski, Granice, Seroki, Zielonka, Elżbietów, Szymanów.

Uważam, że inwestycja ta zdecydowanie polepszy czy-
stość wód podziemnych i wpłynie na ochronę środowiska 
co interesuje na pewno wszystkich mieszkańców.

A co czeka Komisję w najbliższym czasie?
Czekamy na projekt budżetu na 2006 rok. Gdy już dosta-

niemy, będziemy nad nim pracować, a następnie z ewentu-
alnymi poprawkami przekażę go przewodniczącemu Ko-
misji Finansów.

Życzyłbym sobie, aby prace w naszej komisji poszły 
sprawnie i szybko, a budżet był realizowany zaraz od po-
czątku nowego roku, gdyż dzięki temu wszystkie prace in-
westycyjne mogłyby się rozpocząć wcześnie i być realizo-
wane w najlepszych warunkach atmosferycznych.

Następne wybory już za rok czy będzie Pan kandydo-
wał na stanowisko Radnego Gminy Teresin?

Wraz z radną Antoniną Gigier i radnym Ryszardem Śli-
wińskim należę do klubu Niezależni.

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Je-
śli chodzi o inwestycje, to zarówno w moim okręgu wy-
borczym jaki i u pozostałej dwójki naszych radnych, szcze-
gólnie w bieżącym roku, zostało ich zrealizowanych dużo. 
Jeśli ten fakt zauważą nasi wyborcy, to jesteśmy w stanie 
wysunąć swe kandydatury w następnych wyborach samo-
rządowych.

Rozmawiał Zbigniew Bonalski

Ciąg dalszy ze strony 1

Rolnicza Gmina
Wywiad z Hubertem Koneckim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa, 

Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej 
i Ochrony Środowiska
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Dzień 13 października w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Paprotni zasadniczo różnił się od pozostałych 
dni w tym roku szkolnym.

O godzinie 8.00 Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły 
oraz uczniowie spotkali się na sali gimnastycznej. Ucznio-
wie pod kierunkiem panów: Bartłomieja Figuta i Jacka Wi-
śniewskiego przygotowali krótki program artystyczny. Póź-
niej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu 
wszystkich dzieci złożyli życzenia i obdarowali nauczycieli 
oraz pracowników szkoły upominkami.

Następnie, niczym w książce Janusza Korczaka „Król Ma-
ciuś I”, władzę w szkole na 3 godziny przejęły dzieci. Pan 
dyrektor Grzegorz Fabiszak przekazał symboliczny „klucz 
władzy” Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Eli-
zie Marusiak. Nowi nauczyciele i pracownicy szkoły stanę-
li na wysokości zadania i rzetelnie wykonywali swoje obo-
wiązki. Dzień Samorządności dobiegł końca około godzi-
ny 12.00.

W godzinach popołudniowych nasza szkoła była gospo-
darzem gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Na początku uroczystości pan dyrektor Grzegorz Fabi-
szak powitał przybyłych gości w osobach: Wójta Gminy 
Teresin- pana Marka Olechowskiego, Przewodniczącego 

Rady Gminy Teresin- pana Tadeusza Olechowskiego oraz 
Pełnomocnika do Spraw Oświaty w Gminie Teresin – pana 
Bogusław Bęzla. Pan dyrektor przywitał również przyby-
łych na tę uroczystość dyrektorów szkół, nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi.

Jako pierwszy głos zabrał pan B.Bęzel, który złożył ży-
czenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z 
okazji ich święta. Pan T.Olechowski w swym przemówie-
niu przypomniał o tym, jak ważną rolę w życiu dzieci od-
grywają nauczyciele. Pan M.Olechowski wręczył nagrody 
Wójta Gminy Teresin dyrektorom szkół.  

Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli krótki pro-
gram artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej im.Jana Pawła II w Paprotni pod kierunkiem pani 
Danuty Sękiewicz, pani Elżbiety Nowatkiewicz oraz panów: 
Jacka Wiśniewskiego i Bartłomieja Figuta. 

Na zakończenie pan Pełnomocnik do Spraw Oświaty zło-
żył na ręce pana dyrektora G.Fabiszaka podziękowanie za 
przygotowanie uroczystości. Pan dyrektor zaprosił wszyst-
kich przybyłych gości na poczęstunek.

Dzień ten upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.
Elżbieta Nowatkiewicz i Katarzyna Misiak

W dniu 18. 10. br uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Paprotni uroczyście obchodzili rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża. 

Święto Patrona rozpoczęła Msza św. celebrowana przez 
o.Andrzeja Sąsiadka.

Dalszy ciąg uroczystości kontynuowany był w szkole. 
Pan dyrektor Grzegorz Fabiszak podał informacje doty-
czące kolejnego Zjazdu Rodziny Szkół noszących im. Jana 
Pawła II, który odbył się w dniach 14 -15.10 w Narzymiu. 
Istnieje ponad 420 szkół w kraju. Tak niedawno w czerwcu 
byliśmy gospodarzami XVI Zjazdu. Jednym z celów takich 
spotkań jest udział w konkursach o naszym patronie. Wła-
śnie został ogłoszony konkurs na dopisanie słów ostatniej 
zwrotki do ulubionej pieśni Ojca Świętego-,,Barki”.  

Pan dyrektor korzystając z okazji wręczył dyplomy 
uczennicom klasy VI a: Justynie i Paulinie Szymaniak 
oraz Elizie Marusiak za udział w konkursie plastycznym 
„Jan Paweł II – niezwykły, zwykły człowiek”. 

Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem s. 
Bogumiły Biłbak i o. Andrzeja Sąsiadka miał nietypowy 
scenariusz i scenografię. Uczniowie przenieśli nas wyso-

ko w białe obłoki, gdzie mogliśmy zobaczyć „duchy” wy-
bitnych Polaków: Jana Matejki, Henryka Sienkiewicza, 
Mieszka I, Marii Curie-Skłodowskiej, Fryderyka Chopi-
na. Usłyszeliśmy nagrania fragmentów kazań z pielgrzy-
mek Jana Pawła II. 

Ci sławni ludzie dzielili się swoimi refleksjami z życia 
w trudnych dla nich czasach, mówili o tym, czym była dla 
nich miłość, cierpienie i rozłąka z krajem. Opowiadali o 
tym, jak wiara pomagała im w życiu. 

Pusty, biały fotel z portretem Jana Pawła II, zapalone 
lampki wprowadzały nastrój powagi i możliwość rozwa-
żania słów naszego wielkiego rodaka. Gromkimi brawami 
nagrodzeni zostali opiekunowie i występujący. 

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat patrona klasy star-
sze miały możliwość obejrzenia filmu pt. „Karol człowiek, 
który został papieżem”. Natomiast młodsi uczniowie wy-
słuchali fragmentów książki pt. „O Karolku, który został 
papieżem”. 

Elżbieta Nowatkiewicz
Katarzyna Misiak

Dzień Samorządności
 oraz Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Paprotni

„Nie lękajcie się szukać prawdy 
o sobie i otaczającym Was świecie”

Jan Paweł II
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W nowym roku szkolnym 2005/2006 dokonano nowego 
podziału na grupy, szkół startujących w rozgrywkach Szkol-
negho Związku Sportowego.

SP w Paprotni znalazła się w jednej grupie ze szkołami z 
Teresina, Gawłowa i Erminowa. Losowanie to, nie było zbyt 
szczęśliwe, zarówno dla SP w Paprotni jak i dla SP w Teresinie, 
gdyż obie szkoły zaliczane są do silnych, w powiatowym spo-
rcie szkół podstawowych.Taki stan rzeczy, jest również nie-
korzystny, dla naszego sportu gminnego, gdyż jedną z tych 
szkół eliminuje z rozgrywek powiatowych. Miejmy nadzie-
ję, że w przyszłym roku nie trafimy na żadną szkołę z naszej 
gminy w jednej grupie rozgrywkowej.

W nowym roku szkolnym odbyły się zawody w biegach 
przełajowych, zarówno indywidualnych, jak i sztafetowych.

W biegach indywidualnych, które odbyły się w Teresinie 
pod koniec września 2005 r. startowały dzieci ze szkół: w 
Paprotni, Teresinie i Gawłowie. Po zaciętych bojach, do za-
wodów powiatowych, które odbyły się w Kamionie w paź-
dzierniku 2005 r., ze SP w Paprotni awansowali następują-
cy uczniowie: 

dziewczęta:
Rudnicka Małgorzata, Połeć Maja, Zdanowska Dominika, 

Kużnicka Joanna, Proch Angelika, Wójcikowska Angelika, 
Marusiak Eliza, Szymaniak Paulina, Szymaniak Justyna.

chłopcy:
Felczak Karol, Dobrzyński Bartłomiej, Żakowski Jarosław, 

Pawłowski Dominik, Ostrowski Ernest, Świerczewski Kry-
stian, Wójcik Dawid.

Do zawodów międzypowiatowych, które również odbyły 
się w Kamionie pod koniec października 2005 r., awansowa-
li: Rudnicka Małgorzata, Połeć Maja, Kuźnicka Joanna, Proch 
Angelika, Marusiak Eliza, Szymaniak Paulina, Żakowski Jaro-
sław. Z tej grupy dzieci, szczególny sukces odniosły: Rudnic-
ka Małgorzata, Kużnicka Joanna i Proch Angelika, które wy-
walczyły awans do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, które odbędą się latem 2006 r.

Biegi sztafetowe, w pierwszym etapie rozgrywek odbyły 
się w Gawłowie w październiku 2005 r. W kategorii dziew-

cząt zwyciężyły dziewczęta ze SP w Paprotni, które w później-
szym czasie, w rozgrywkach powiatowych zajęły niespodzie-
wane drugie miejsce. Chłopcy nie powtórzyli wyniku dziew-
cząt, zajmując w Gawłowie dopiero trzecie miejsce.

Ostatnią imprezą biegową, która odbyła się w tym roku ka-
lendarzowym, były biegi sztafetowe w Sochaczewie z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości. Jedyną szkołą, która re-
prezentowała naszą gminę była SP z Paprotni. Niestety, w tym 
świątecznym dniu, nie udało się nauczycielom wychowania fi-
zycznego zebrać podstawowego składu zawodników i w efek-
cie sportowcy z Paprotni zajęli dopiero piąte miejsce.

Piłka siatkowa
W dniach 25 i 27.10.2005 r. odbył się w SP w Paprotni, tra-

dycyjny, Jesienny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 
SP w Paprotni Grzegorza Fabiszaka. W pierwszym dniu roz-
grywek, w kategorii chłopców, stanęły na starcie następujące 
szkoły: Paprotnia – gospodarz, Teresin, Międzyborów, Guzów, 
SP nr 3 z Sochaczewa. Po walce, na dość wysokim poziomie, 
zwyciężyli gospodarze, pokazując, że będą zdecydowanymi 
faworytami w tegorocznych rozgrywkach SZS.

W turnieju dziewcząt spotkały się tylko dwie szkoły: gospo-
darz – Paprotnia oraz SP z Guzowa. Zwyciężyły młode siat-
karki ze SP w Paprotni, które również mają apetyt na sukces 
w tegorocznych rozgrywkach SZS.

Oto składy zwycięskich drużyn:

chłopcy:
Fabiszak Jakub, Sowa Wojciech, Połeć Mateusz, Smotarski 

Mateusz, Chojnowski Szymon, Wojcik Dawid, Kozłowski Pa-
weł, Świerczewski Krystian, Pałuba Dominik   

dziewczęta:
Marusiak Eliza, Wiśniewska Weronika, Szymaniak Justy-

na, Szymaniak Paulina, Niedźwiecka Ilona, Wieczorek Ju-
styna, Wieczorek Paulina, Niedzińska Anna, Kowalczyk Ju-
styna, Tomaszkiewicz Anna, Konopka Monika, Michalczyk 
Magdalena. 

Opracował: Wiśniewski Jacek

Sport szkolny

Dyżurne telefony
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie

W razie awarii dzwoń:
– Oświetlenie uliczne 0-501 58 29 27
– Kanalizacja  0-603 81 62 65, 0-603 76 48 90
– SUW Granice 0-603 81 62 65, 0-603 76 48 90
– SUW Maurycew 0-506 52 71 84
– SUW Seroki 0-602 61 35 17
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„Co znaczy kochać Ojczyznę? Co znaczy być patriotą?” 

Obchody 87 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

11 listopada 1918 roku to bardzo ważna data w historii naszego kraju. To symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, sym-
bol wiary i symbol zwycięstwa. 87 lat temu, po 123 latach niewoli Polska znów znalazł się na mapie Europy. W szkołach moż-
na było uczyć się języka polskiego, historii i geografii. Na czele państwa stanął Józef Piłsudski. Na pamiątkę rocznicy tego wy-
darzenia w całym kraju organizowano różnego rodzaju uroczystości.

W naszej szkole uczczono ten ważny dzień uroczystym apelem. Program słowno-muzyczny przygotowany pod kierun-
kiem państwa: Katarzyny Kacprzak, Elżbiety Nowatkiewicz i Jacka Wiśniewskiego przybliżył uczniom historię naszego kra-
ju od momentu utraty niepodległości, w roku 1795, do chwili, kiedy Polska stała się znów wolnym krajem. Pokazał również 
piękno naszej ojczystej ziemi. Dzięki takim dniom możemy sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za losy 
Polski. Od nas tak naprawdę zależy, jaka ona będzie i czy będzie.

Elżbieta Nowatkiewicz
Katarzyna Misiak

„TA, CO NIE ZGINĘŁA”
Pod takim hasłem dnia 10 listopada 2005 roku w Szkole 

Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie zo-
stał zaprezentowany program upamiętniający kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez wygłaszane 
teksty, w których nie zabrakło odniesień regionalnych, recy-
towane wiersze, jak również przywołane postacie Józefa Pił-
sudskiego i Jędrzeja Moraczewskiego, a także śpiewane pieśni, 
uczniowie przygotowywani pod kierunkiem pani Moniki Ku-
cińskiej i pani Agnieszki Fortuny przypomnieli całej społecz-
ności szkolnej o wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu siedmiu 
lat, które doprowadziły do odzyskania wolności. Na zakończe-
nie programu narratorzy i recytatorzy złożyli kwiaty na sym-
bolicznej mogile żołnierskiej, a wszyscy uczniowie wspólnie 
odśpiewali jedną ze znanych patriotycznych pieśni. 

Uczniowie naszej szkoły włączyli się także w gminne ob-
chody Święta Niepodległości.

Po programie chór szkolny wraz z panią Agnieszką Fortu-
ną udał się do Gimnazjum w Szymanowie na Przegląd Pieśni 
Patriotycznej i Niepodległościowej.

Dnia 11 listopada przedstawiciele naszej szkoły pod opie-
ką pani Joanny Żurawskiej uczestniczyli we Mszy Świętej od-
prawianej w intencji ojczyzny oraz złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Józefa Piłsudskiego w Szymanowie.

Obchody osiemdziesiątej siódmej rocznicy odzyskania nie-
podległości przeszły już do historii, ale listopad jeszcze trwa, 
a listopad to miesiąc zadumy nad tymi, którzy odeszli. Dla-
tego przeczytajmy raz jeszcze słowa wiersza i spełnijmy wy-
rażoną w nim prośbę. Niechaj myśl każdego z nas skierowa-
na ku bohaterom tamtych wydarzeń, będzie takim naszym 
osobistym hołdem dla tych, którzy swoim życiem zapłacili 
za naszą wolność. 

„Pomyśl choć chwilę,
choć chwilę,
ile krwi, walki ile
kosztowało zdobycie wolności,
stworzenie państwa i armii
na tej ziemi, co dziś nas radością
jak chlebem karmi.”    

M. Kucińska

WYBÓR PATRONA SZKOŁY 
– GIMNAZJUM W TERESINIE

Wśród nauczycieli, uczniów i rodziców Gimnazjum w 
Teresinie zrodził się pomysł, aby rozpocząć działania, któ-
re doprowadzą do nadania imienia szkole. Inicjatorką tego 
przedsięwzięcia była dyrektor Gimnazjum w Teresinie pani 
Joanna Kornacka. Pomysł ma na celu wspieranie działań wy-
chowawczych szkoły.

Sposób wyłaniania kandydatów ma kształtować wiele po-
żądanych postaw i uczyć demokracji. Cała procedura roz-
pisana na rok szkolny 2005/2006 podporządkowana zosta-
ła idei demokratycznego dochodzenia do wyboru kandyda-
tów na patrona społeczności szkolnej czyli uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli.

Od czerwca do października trwało poszukiwanie kandy-
datów na patrona. W wyniku tej pracy zostali wyłonieni na-
stępujący kandydaci:

Przez nauczycieli:
1. Królowa Jadwiga
2. ks.Jan Twardowski

Przez rodziców:
1. Polscy Nobliści 
2. Fryderyk Chopin

Przez uczniów:
1. Jan Kochanowski
2. ks. Jan Twardowski

Obecnie podjęliśmy pracę zmierzającą do przybliżenia 
sylwetek kandydatów. Zbieramy informacje, przygotowuje-
my plakaty, gazetki, lekcje.

Dla rodziców redagujemy specjalne wydanie Biuletynu 
Gimnazjum w Teresinie, w którym przedstawiamy harmo-
nogram działań oraz sylwetki kandydatów.

Planujemy, że 9 i 12.XII odbędzie się głosowanie. 
Serdecznie zapraszamy rodziców naszego gimnazjum, aby 

zastanowili się nad wyborem patrona i 12. XII przybyli do na-
szej szkoły na zebranie o godz. 1700, aby oddać swój głos.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie wybierzemy
PATRONA GIMNAZJUM W TERESINIE.
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REFLEKSJE RODZICÓW
Dzień Ślubowania Pierwszaków w Szkole Podstawowej 

w Teresinie, bez wątpienia był jednym z ważniejszych dni 
w całej edukacji, nie tylko dla dzieci, świętujących przyję-
cie w poczet uczniów, ale i dla nas – rodziców.

Z ogromną przyjemnością przyszliśmy tego dnia do świe-
tlicy szkolnej, aby wspierać duchowo nasze pociechy w tak 
ekscytującej dla nich chwili.

Nieczęsto zdarza się podziwiać kochane dzieciaki w tak 
bogatym programie artystycznym, który z wielkim sercem 
przygotowały panie wychowawczynie. Pani Marysiu, Pani 
Asiu, Pani Haniu, Pani Kasiu – gorąco dziękujemy. Mamy 
nadzieję, że jesteście dumne z tak wspaniałych i zdolnych, 
choć czasem nieśmiałych młodych ludzi. Bo my – rodzice 
jesteśmy dumni niezmiernie. 

Rodzice

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej 
im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeży-
ciem dla dziecka oraz jego rodziców. Dziecko pozna-
je nowe środowisko, kolegów, nauczycieli. Bardzo się 
stara, by sprostać nowym obowiązkom, jakie nakła-
da na nie pobyt w szkole. Chce wśród nowo pozna-
nych osób znaleźć swoje miejsce. Sprzyja temu akt 
przyjęcia pierwszaków do szkolnej rodziny tzn. „Ślu-
bowanie i pasowanie na ucznia”.

W naszej szkole od lat uroczystość ta przeprowa-
dzana jest w dużym gronie: uczniowie wszystkich 
klas pierwszych, zaproszeni goście, rodzice, nauczy-
ciele i starsi koledzy. W tym roku gościliśmy Pana 
Wójta Marka Olechowskiego, Proboszcza o. Zbignie-
wa Korola i Panią Annę Kołodziejak – przewodni-
czącą Rady Rodziców. 

Ślubowanie odbywało się 21.X.2005 r. o godzinie 
10.00 w świetlicy szkolnej, która w tym dniu przy-
brała odświętny wygląd. Zaproszenia przygotowa-
ły dzieci przy pomocy wychowaw-
ców.

Wśród uroczystości szkolnych
„Ślubowanie i pasowanie na ucznia” 
jest bardzo ważnym wydarzeniem 
w życiu szkoły. To pierwszy spraw-
dzian dla pierwszaków ale rów-
nież dla nauczycieli i rodziców, któ-
rzy czynnie włączają się w uroczy-
stość. Przygotowując poczęstunek 
mają możliwość wzajemnego po-
znania się. Wspólne występy z ko-
legami i koleżankami z klas równo-
ległych stwarzają okazję do lepszego 
poznania się, przełamywania barier 
i nieśmiałości. Dzieci czują się wte-
dy bezpiecznie w nowym dla siebie 
środowisku.

Wychowawcy klas pierwszych.
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Dzień Niepodległości 
na sportowo

Już po raz drugi z rzędu Gmina Teresin obchodziła Święto 
Niepodległości pod hasłem Gier i Zabaw Ruchowych. W tym 
roku zawody dla szkół podstawowych zostały zorganizowane 
9.11.2005 r w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Szymanowie.

Na starcie stanęły wszystkie szkoły z naszej gminy. Głównym 
organizatorem była Rada Gminy Teresin, zaś prowadzącymi –  
Gminny Koordynator ds. sportu p. Sabina Walczak i pracowni-
cy Szkoły Podstawowej w Szymanowie.

Wszyscy byliśmy mile zaskoczeni zaangażowaniem uczniów 
z każdej drużyny. Dzieciaki miały tyle energii i wigoru, że my 
dorośli, wręcz nie nadążaliśmy za nimi. Gwar, okrzyki i okla-
ski sprzyjały atmosferze panującej na sali gimnastycznej gospo-
darzy. Zawodnicy zmagali się ze sobą w trzech konkurencjach: 
zabawa bieżna, zabawa rzutna i zabawa skoczna. W każdej dys-
cyplinie były przyznawane punkty w następującej kolejności: I 
miejsce – 4 pkt, II miejsce – 3 pkt, III miejsce – 2 pkt, IV miej-
sce – 1 pkt.

Rywalizacja była zacięta, a zarazem było na co popatrzeć.
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: 
I miejsce: SP w Szymanowie
II miejsce: SP w Teresinie III miejsce: SP w Paprotni
IV miejsce: SP w Budkach Piaseckich
Zwycięzcą serdecznie gratulujemy, a także wszystkim życzy-

my dalszych sukcesów.
Puchary i dyplomy wręczał wiceprzewodniczący Rady Gmi-

ny Teresin p. Krzystof Piskorz.

Utrata Pawłowice – Naprzód II Zielonki 2:1 (0:1)
W sobotę, 24 września Utrata Pawłowice wraz z licznie 

przybyłymi kibicami oficjalnie pożegnała legendę drużyny - 
Prezesa Janusza Janiaka. Człowiek ten to cała historia Utraty. 
W 1983 roku założył drużynę, pełniąc w niej przez lata wszyst-
kie możliwe funkcje. Z wielkim zaangażowaniem kierował ze-
społem. Mało jest ludzi tak oddanych misji, której się podję-
li. Pan Janusz jest tego klasycznym przykładem. W tym roku 
postanowił odpocząć od piłki, wprowadzając na swoje miej-
sce moją skromną osobę. Postanowiłem łączyć funkcję Pre-
zesa wraz z występami na boisku i kontynuować dzieło zapo-
czątkowane przez pana Janusza.

Cała uroczysta ceremonia odbywała się przy okazji kolejne-
go meczu grającej w warszawskiej A-klasie Utraty Pawłowice 
z Naprzodem II Zielonki. W jego przerwie odchodzący Pre-
zes otrzymał ufundowaną przez drużynę pamiątkową statu-
etkę, zbierając wielkie owacje od publiczności. Życzymy mu 
dużo zdrowia i dalszego kibicowania już bardziej prywatnie, 
pawłowickiej Utracie.

Sam mecz, jak przystało na jego wyjątkowy charakter, do-
stroił się poziomem do powagi chwili. Utrata od pierwszych 
minut rozpoczęła spotkanie w dużym tempie, jednak do prze-
rwy to goście strzelili bramkę. Druga odsłona pojedynku była 

popisem Utraty Pawłowice. Prezes Janiak mógł być zadowo-
lony z gry swoich niedawnych podopiecznych. Chłopcy pro-
wadzeni przez Jerzego Hołosia całkowicie opanowali środek 
boiska i po strzałach Roberta Załugi i Rafała Bajurskiego zdo-
byli dwie bramki na wagę zwycięstwa. W tym dniu sukces ten 
miał wymiar szczególny. Zadedykowaliśmy je odchodzącemu, 
wspaniałemu Prezesowi.

Od pewnego czasu drużyna nasza rozgrywa swoje spo-
tkania w roli gospodarza na boisku teresińskiego GOSIR-u. 
Oprócz seniorów trenowanych przez Jerzego Hołosia, mamy 
również dwa zespoły młodzieżowe – juniorów z rocznika 1987 
i młodszych prowadzonych przez naszego naj lepszego napast-
nika Mariusza Zaborowskiego i trampkarzy – rocznik 1991 i 
młodszych pod kierunkiem innego naszego piłkarza, Pawła 
Kowalczyka. Ciekawostką jest fakt, że w naszej najmłodszej 
drużynie występuje dziewczynka – Marta Pierzchała, która w 
rywalizacji z chłopcami radzi sobie po prostu znakomicie.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na nasz 
stadion. Myślę, że odchodzący Prezes Janiak może być dum-
ny. Zostawia klub w dobrej dyspozycji, z ciekawymi perspek-
tywami.

Artur Wróbel

POŻEGNANIE ODCHODZĄCEJ LEGENDY
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Szeroko pojęta kultura fizyczna to ważny element pracy sa-
morządowej, tak samo jak inwestycje czy remonty. Widać to, 
u schyłku 2005 roku w Gminie Teresin.

Od kiedy wójtem Gminy Teresin jest ponownie Marek Ole-
chowski, w tej dziedzinie nastąpiło przyspieszenie. Sztanda-
rową inwestycją jest oczywiście budowa hali sportowej, jest 
też otwarta droga do budowy basenu.

W międzyczasie gmina może cieszyć się z prawie półmi-
lionowej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskie-
go. 23 listopada br. wójt M. Olechowski podpisał w Stołecz-
nym Centrum Polskiego Komitetu Olimijskiego umowę, na 
mocy której Gmina Teresin otrzymała fundusze, w kwocie 
450 tys. zł.

Mają one służyć przebudowie boisk sportowych na terenie 
GOSiR w Teresinie, przede wszystkim rekreacji – choć będą 
one również areną zawodów sportowych.

Wszystko zaczęło się wiosną tego roku. „Grupa Odnowy 
Teresina”, którą tworzą: Ryszard Niedźwiedzki, Krzysztof Wa-
lencik, Mariusz Cieśniewski, Henryk Bielecki i Sabina Wal-
czak. Postanowili znaleźć sposób na zmianę złego stanu boisk. 
Do tej oddolnej inicjatywy przyłączyli się działacze „Teresiń-
skiego Towarzystwa Tenisowego”. Z ramienia Urzędu Gminy 
inicjatywie patronowali: Julita Kowalska i Marek Misiak.

To grono osób opracowało Strategię Rozwoju Wsi Teresin. 
Ponieważ w tym wymiarze Teresin występuje jako wieś, dlate-
go potrzebne były konsultacje społeczne. W trakcie publicz-
nych debat zebrano ponad 50% podpisów. Nikt z pytanych 
nie był przeciwny inicjatywie.

Wniosek Teresinian był szczegółowo rozpatrywany przez 

Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Pod uwagę brano między 
innymi: stopień bezrobocia, zabytki, zatrudnienie bezrobot-
nych przy opracowaniu projektu, walory krajobrazowe.

Wszystkie te starania zakończyły się sukcesem. Gmina 
Teresin, mimo ok. 200 konkurentów, znalazła się w gronie 
laureatów tego programu.

Warto dodać, że nie tylko sami mieszkańcy swoimi pod-
pisami poparli inicjatywę społeczników. Strategię zaakcepto-
wali teresińscy radni poprzez stosowną uchwałę.

Radni zdecydowali przeznaczyć na budowę 750 tys.. Wpływ 
środków nastąpi w trybie refundacji (zwrot po wcześniejszym 
wydatkowaniu). Ten sposób pozyskiwania funduszy oraz 
szczytny cel może spowodować, że teresińska młodzież nie 
będzie szukać „ucieczki” do warszawskich szkół. Mieszkań-
cy Teresina jeszcze raz pokazali, co dla nich znaczy wspólno-
ta w ich „małej ojczyźnie”. 

W tym miejscu należą się podziękowania dla osób zaan-
gażowanych w zbiórkę podpisów. Szczególnie dla grona na-
uczycielskiego SP i Gimnazjum w Teresinie, biblioteki gmin-
nej, radnych, mieszkańców osiedla RSP.

Od wielu lat, przy każdej okazji miezszkańcy wskazywali 
na zły stan techniczny obiektów sportowych GOSiR. Budynek 
zastąpiony zostanie nową halą sportową, problem z boiskami 
pozostał. Boisko GOSiR zmodernizowano w ubiegłym roku. 
W projekcie zaplanowano wybudowanie boiska wielofunk-
cyjnego do koszykówki, kortów tenisowych, toru łucznicze-
go i towarzyszących chodników (zagospodarowana zostanie 
północna i zachodnia część obiektu GOSiR).

Z.B.

W chwili obecnej w trakcie opracowania jest 13 miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin, będących na różnych etapach procedury oraz aktu-
alizacja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Teresin”.

Najbardziej zaawansowane prace dotyczą projektu planu 
miejscowego dla części centralnej gminy, dla obrębu Teresin 
B, który w ciągu najbliższych tygodni zostanie skierowany na 
sesję Rady Gminy celem uchwalenia.

Projekty planów obrębów Gaj i Maurycew uzyskały zgodę 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Mazowiec-
kiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-
rolnicze, w związku z czym w dniach od 28 listopada do dnia 
19 grudnia b.r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu.

W dniu 15 grudnia b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Teresin o godz. 14.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad 
przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych 
obrębów Gaj i Maurycew, na którą wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.

Projekt planu miejscowego obejmujący obręb Zielonka 
został skierowany z wnioskiem o wyrażenie zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Mazowieckiego na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Projekt planu miejscowego dla części obrębu Paprotnia w 

związku ze zgłoszonymi uwagami w trakcie wyłożenia do pu-
blicznego wglądu po wprowadzeniu zmian zostanie ponow-
nie wyłożony do publicznego wglądu.

W trakcie opracowania jest także projekt planu miejscowe-
go dla fragmentu obrębów Paprotnia i Teresin Gaj, który zo-
stał przekazany do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbani-
styczno-Architektonicznej oraz projekt planu całości obrębu 
Elżbietów, który wkrótce zostanie przekazany do zaopinio-
wania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 
Trwają także prace nad projektami planów miejscowych dla 
części obrębu Paprotnia (obszarów obejmujących ulice Sko-
śną i Ogrodową oraz Daleką oraz Klasztor Niepokalanów), dla 
części obrębu Teresin Gaj (obszaru obejmującego Al. XX-le-
cia) oraz dla części obrębów Topołowa i Teresin Gaj (obsza-
ru położonego przy drodze krajowej nr 2).

Dobiegają końca prace nad aktualizacją „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin”, które podjęte zostały w celu dostosowania jego usta-
leń do nowych przepisów oraz faktycznych potrzeb rozwoju 
Gminy Teresin. Projekt zaktualizowanego studium wkrótce 
zostanie skierowany na sesję Rady Gminy Teresin. 

mgr inż. arch. Maria Ryczer,
mgr inż. arch. Patrycja Harasińska

Zespół Urbanistyczno-Architektoniczny Gminy Teresin

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W GMINIE TERESIN

450 tys. od Marszałka
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Święto 
Naszej Szkoły

Gimnazjum w Szymanowie nosi imię Józefa Piłsud-
skiego, wielkiego Polaka i patrioty. Od momentu nada-
nia szkole tego imienia, szczególnym dniem dla społecz-
ności szkolnej naszego gimnazjum jest dzień 11 listopa-
da, Święto Niepodległości Polski. Tego dnia, 87 lat temu 
Józef Piłsudski otrzymał władzę nad polskim wojskiem. 
Dzień ten jest też świętem naszej szkoły.

Tegoroczne obchody miały bardzo uroczysty i pod-
niosły charakter. W wigilię Dnia Niepodległości, 10 li-
stopada zajęcia w szymanowskim gimnazjum były zu-
pełnie inne, pełne refleksji i zadumy nad naszą, suwe-
renną Ojczyzną.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji 
całej społeczności szkolnej sprawowanej przez księdza 
proboszcza Pawła Flaszczyńskiego. W procesji z darami 
złożyliśmy Panu Bogu w ofierze trudy nauczycielskiej i 
uczniowskiej pracy. Po Mszy przeszliśmy ze sztandarem 
szkoły do pomnika Marszałka Piłsudskiego, gdzie dele-
gacje klas złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Dalsze uroczy-
stości odbyły się w szkole. Przy zapadającym zmierzchu 
obejrzeliśmy wspaniały program słowno-muzyczny w 
wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. W drugiej czę-
ści patriotycznego wieczoru odbył się II Przegląd Pieśni 
Patriotycznej i Niepodległościowej. Cieszymy się, że na 
nasze zaproszenie odpowiedziała większość szkół z te-
renu gminy. Gościliśmy przedstawicieli szkół podstawo-
wych: chórów z Paprotni i Teresina oraz młodych wyko-
nawców z szymanowskiej podstawówki. Wyjątkowo cie-
kawie zaprezentowali się wykonawcy z Budek Piaseckich. 
Na szkolnej scenie wystąpili również uczniowie gimna-
zjów: Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa, Teresina 
oraz naszego. Ciekawy był premierowy występ Zespo-
łu Nauczycielskiego w składzie: Pani Mariola Leszczyń-
ska, Pan Janusz Przydworski oraz Pan Marek Jaworski. 
Wyjątkową atrakcją tegorocznego przeglądu stał się wy-
stęp Pani Klary Zawadzkiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali skromne upominki 
i podziękowania. I ja do nich się dołączam.

Do zobaczenia w Szymanowie za rok.
Grzegorz Brodowski, klasa II

Gimnazjum im J. Piłsudskiego w Szymanowie

Młodzi wykonawcy z Budek Piaseckich

Gimnazjaliści z Niepokalanowa

Chór z teresińskiego gimnazjum

„Zespół Nauczycielski”
Złożenie kwiatów 
przy pomniku Marszałka Piłsudskiego
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ROLNICZE DARY
Po raz trzeci Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sochaczewie 
organizuje wśród rolników powiatu sochaczewskiego 
zbiórkę płodów rolnych. Jak w poprzednich latach, 
produkty (ziemniaki, jabłka, cebula, kapusta, itp.) 
przeznaczone zostaną dla Domu Pomocy Społecz-
nej, Domu Dziecka w Giżycach oraz Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Załuskowie. Dotychczas co-
rocznie prawie pięć ton produktów rolnych trafiało 
dzięki akcji do kuchni tych placówek. Choć w tym 
roku zbiory nie były imponujące, rolnicy mogą po-
dzielić się z tymi, którzy mają jeszcze mniej.

Wszyscy chętni, którzy chcą włączyć się do pomo-
cy, proszeni są o kontakt pod numerami telefonów: 
507-056-290 lub 608-806-664. Zbiórka prowadzona 
będzie w tym roku do 15 grudnia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Sławomir Tomaszewski

Konkurs 
„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 
HANSA CHRISTIANA 

ANDERSENA”
W związku z 200 rocznicą urodzin duńskiego bajkopi-

sarza Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Teresinie zor-
ganizowała konkurs wiedzy „Życie i twórczość Hansa 
Christiana Andersena” dla uczniów klas trzecich z tere-
nu Gminy Teresin. 

Konkurs ten miał miejsce 17 listopada 2005 r. w Szko-
le Podstawowej w Teresinie. Na konkurs przybyli ucznio-
wie i ich opiekunowie oraz p. Agnieszka Wolińska- in-
struktor powiatowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w So-
chaczewie, która uczestniczyła w pracach komisji konkur-
sowej. Wszystkich zebranych powitał p. dyrektor szkoły 
G. Więcek, a następnie uczennice naszej szkoły wprowa-
dziły uczestników w atmosferę konkursu. K. Siemińska 
uczennica kl. VIa swoim wystąpieniem potwierdziła, że 
życie Andersena to jedna wielka baśń, w której więcej było 
smutku niż radości, więcej łez niż uśmiechu. Natomiast  J. 
Ratajczyk recytowała wiersz „Dzień dobry panie Ander-
senie” Wandy Chotomskiej. Klimat tego konkursu uzu-
pełniała dekoracja tematycznie związana z życiem i twór-
czością H. Ch. Andersena do wykonania której włączyła 
się p. M. Frenkiel. Ponadto była również wystawka utwo-
rów tego pisarza.

 Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Teresinie i 2 osoby ze Szkoły Podstawowej w 
Szymanowie. Konkurs odbył się w 2 etapach: pisemnym i 
ustnym. W pierwszym etapie uczniowie udzielali odpowie-
dzi na 29 pytań. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 7 
uczniów:  J. Dąbrowski, K. Paluchowski, K. Turczyński, J. 
Kotowoda, D. Ćwiklińska,  K. Zdanowska, N. Łupińska. 

W tym etapie każdy uczeń miał możliwość losowania 3 
pytań: za 1 pkt., za 2 pkt. lub za 3 pkt. Najchętniej wybie-
rane były pytania za 2 pkt. Po etapie ustnym okazało się, 
że dwóch uczniów:  J. Kotowoda i K. Paluchowski uzyska-
ło taką sama ilość punktów. Przystąpili oni do dogrywki, 
która miała przesądzić o zwycięstwie jednego z nich. Roz-
strzygnięciem było udzielenie poprawnej odpowiedzi, cze-
go dokonał Konrad Paluchowski uczeń klasy IIIc i zwy-
ciężył. Otrzymał on nagrodę główną – książkę z baśnia-
mi Andersena, zakupioną z funduszy szkolnych. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy i książki ufundowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Teresinie. Podziękowania 
otrzymali również wychowawcy za przygotowanie uczest-
ników do konkursu. 

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zarówno 
biografii jak i twórczości Andersena. Należy tutaj szcze-
gólnie docenić ich wkład pracy w przygotowanie się do 
tego konkursu. 

Na zakończenie konkursu uczennica klasy VIa O. Kur-
kowska przeczytała wiersz „List do pana Andersena” Jo-
anny Kulmowej.

H. Bielecka, K. Karaś, B. Pałuba

Kobiety bardziej wierne…
20 listopada tego roku w polskich kościołach, to 

dzień, kiedy ustalano frekwencje podczas Mszy Świę-
tych. Tak też było w Niepokalanowskiej Bazylice.

O tym, że to Sanktuarium Maryjne jest często odwie-
dzane przez wiernych, nie trzeba nikogo przekonywać. 
To miejsce pielgrzymek pątników z całego świata. Dla-
tego ciekawość wzbudzała liczba wiernych-parafian.

W żmudnym liczeniu wzięło udział wielu ministran-
tów. Okazało się, że podczas niedzielnych Mszy, bazy-
likę odwiedziło 2.842 parafian. Z tej liczby 1.551 to ko-
biety, a 1.291 to mężczyźni. 

Z.B.
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Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej
w Teresinie

o g ł a s z a
na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747)

Taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na obszarze Gminy Teresin
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. 
na podstawie uchwały Rady Gminy Teresin Nr X/57/05 z dnia 17 listopada 2005 r.

Zaopatrzenie w wodę:
Rodzaj taryfy: taryfa progresywna, w której ceny wody za 1 m3 rosną wraz ze wzrostem prze-

działów zużycia. Taryfa jednolita dla wszystkich grup odbiorców.

WODA Cena netto w zł za 1 m3

Zużycie roczne: do 150 m3 1,70

od 151 do 300 m3 2,00

powyżej 300 m3 2,30

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Podział na grupy taryfowe:

1. Grupa I – gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielolokalowych,

2. Grupa II – gminne jednostki oświatowe i inne, placówki oświatowe i wychowawcze inne niż 
gminne, zgromadzenia zakonne,

3. Grupa III – podmioty gospodarcze oraz inne instytucje nie wymienione w grupach I i II
Rada Gminy uchwaliła dla I grupy taryfowej – gospodarstwa domowe, dopłatę w kwocie 

0,25 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT do każdego 1 m3 dostarczonej wody.

Odprowadzanie ścieków:
Rodzaj taryfy – taryfa ilościowa jednolita zawierająca jednolite ceny usług w zł za 1 m3 dla 

wszystkich grup odbiorców.

ŚCIEKI Cena netto w zł za 1 m3

2,71

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Lech Kaźmierczak

p.o. Dyrektora 
Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Teresinie
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Wójt Gminy Teresin

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr IV/23/04 Rady Gminy Teresin z dnia 15 kwietnia 
2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Gaj, gmina Teresin zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Teresin
obejmującego obręb Gaj

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 28 listopada 2005 roku 

do dnia 19 grudnia 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Teresin, ul. Zielona 20, pokój nr 4, 

w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 15 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Teresin o godz. 14.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 

może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Teresin 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 2 stycznia 2006 roku. 

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Wójt Gminy Teresin

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr IV/27/04 Rady Gminy Teresin z dnia 15 kwietnia 
2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Maurycew, gmina Teresin zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Teresin
obejmującego obręb Maurycew

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 28 listopada 2005 roku 

do dnia 19 grudnia 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Teresin, ul. Zielona 20, pokój nr 4, 

w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 

w dniu 15 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Teresin o godz. 14.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Teresin 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 2 stycznia 2006 roku. 

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek OlechowskI
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PROTOKÓŁ
Z OBRAD JURY

VII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU Z GWIAZDĄ
* * *  PIOTR SZCZEPANIK  * * *
TERESIN, 26 listopada 2005 R.

JURY W SKŁADZIE:
Piotr Szczepanik

Agnieszka Orzechowska-Kozak

Po przesłuchaniu 15 wykonawców
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA 
  Robert Siniarski 
  – Klub Osiedlowy „Koliber” w Żyrardowie 

II NAGRODA 
  Paweł Górski 
  – Miejski Ośrodek Kultury w Piasecznie

II NAGRODA 
  Dorota Michałowska 
  – Mszczonowski Ośrodek Kultury we Mszczonowie

III NAGRODA 
  Paula Łapa 
  – Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach

III NAGRODA 
  Magdalena Król 
  – Centrum Młodzieży w Krakowie

Wyróżnienia za poszukiwania: 
  Zespół „RIVER HOUSE”
  Zespół „CUT”

Jury dostrzegło wyrównany poziom artystyczny wykonywanych utworów, jednocześnie 
doceniając zainteresowanie wartościową polską piosenką. 

Jury pragnie pogratulować organizatorom wyboru „GWIAZDY” tegorocznego Festiwalu.

Fotoreportaż z festiwalu na str. 16
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PARKIETY – MOZAIKI
Duży wybór * dąb * jesion

SCHODY
(0-46) 861 39 55

Teresin, ul. Szymanowska 141

Podziękowanie
Spotykamy się z różnymi opiniami 

na temat polskiej służby zdrowia. O jej 
prawdziwym obliczu przekonaliśmy się 
w dniu 28 października br., kiedy nasz 
Ojciec, w wyniku zawału serca, znalazł 
się w stanie śmierci klinicznej. Przeżył, 
bo natychmiast została mu udzielona 
pierwsza pomoc przez dwoje lekarzy. 
Byliśmy pogrążeni w bólu, ale jednocze-
śnie odczuwaliśmy ogromną wdzięcz-
ność, patrząc na wysiłki i postawę ludzi 
ratujących bliską nam osobę. W szcze-
gólny sposób pragniemy podziękować 
Pani Doktor Antoninie Gigier, niezna-
nemu lekarzowi „Aniołowi”, który spon-
tanicznie udzielił pomocy, Panu Dokto-
rowi Aleksandrowi Łopacie, ekipie po-
gotowia ratunkowego oraz wielu leka-
rzom i pielęgniarkom ze Szpitala Powia-
towego w Sochaczewie.

Wdzięczna Rodzina

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

Adres strony WWW Urzędu Gminy w Teresinie:

www.teresin.pl
Adres Biuletynu Informacji Publicznej: 

www.teresin.asi.pl
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