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Letnie inwestycje Teresina
ROZBUDOWA BOISK

Kontynuowane są prace związa-
ne z rozbudową boisk na stadionie w 
Teresinie przy ul. XX–lecia. W obecnej 
chwili fi rma wykonuje podbudowy pod 
nawierzchnie z konipuru i trawy. 

Planowany termin zakończenia i od-
dania do użytku przewidziany jest na 
wrzesień 2006 r. Gmina na ten cel po-
zyskała dotację w kwocie 220.000 zł. Na 
ostatniej sesji Rada Gminy przeznaczy-
ła dodatkowo 30.000 zł na wykonanie 
instalacji elektrycznej podziemnej 
oświetlenia boisk. Pozwoli to wykonać 

niezbędne prace podziemne tak, aby po 
zakończeniu budowy boisk nie wyko-
nywać żadnych wykopów. 

W ramach modernizacji również 
został wykonany remont trybun. Do-
tychczasowe siedziska drewniane zo-
stały zastąpione plastikowymi krze-
sełkami.

CHODNIK PRZY ULICY 
SZYMANOWSKIEJ 

Od wielu lat wykonywane są prace 
związane z budową zatok postojowych 
i chodnika przy ul. Szymanowskiej. W 
bieżącym roku zostanie dokończona 
budowa chodnika po stronie prawej 
do ul. XX-lecia.

W związku z brakiem możliwości 
współfi nansowana z powiatu, gmina 
Teresin samodzielnie zrealizuje to za-
danie. Koszt realizacji budowy wynie-
sie 73.000 zł. Wykonawcą tej inwesty-
cji jest fi rma HYDRO–INSTAL z So-
chaczewa. 

Rozstrzygnięto również kolejne 
przetargi na budowę chodników przy 
ul. Szymanowskiej (dawna Zielonka). 
Wykonawcą będzie fi rma PHU Prima 
z Sochaczewa.

Budowę chodnika przy ul. Kolbego 
w Paprotni wzdłuż Bazyliki wygrała fi r-
ma BIT BRUK z Teresina. W związku z 
tym, że to zadanie również gmina re-

alizuje samodzielnie Rada na ostatniej 
sesji przeznaczyła dodatkowo 70.000 zł 
na zrealizowanie całego zakresu zada-
nia. Koszt realizacji tej inwestycji wy-
niesie 175.000 zł. 

Chodnik w Budkach Piaseckich 
również wykonywać będzie fi rma 
BIT BRUK. Koszt budowy wyniesie 
138.900 zł.

BUDOWA I MODERNIZACJA 
DRÓG

Rozstrzygnięte zostały przetargi na 
wszystkie zaplanowane na ten rok dro-
gi i ulice w gminie Teresin. 

Ciąg dalszy na str. 3
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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.

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów

w III i IV kwartale 2006 r. na terenie gminy Teresin

Miesiąc   Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa północna

Lipiec 24 25
Sierpień 23 24
Wrzesień 23 25
Październik 20 23
Listopad 24 27
Grudzień 22 23

Informacja Rzecznika
To jedyna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu zawodowym. To 

rozstrzygnięcie zapadło dosłownie w ostatniej chwili. Odpowiedzialność 
za nią oraz ewentualne konsekwencje ze strony pracodawcy – przyjmę 
z pokorą.

W materiałach do czerwcowego wydania „TIS” znalazło się kilka tek-
stów, których nie wydrukuje. Autorami są zarówno najwyższe władze gmi-
ny, jak i radni. Najogólniej rzecz biorąc, w tekstach są insynuacje wobec 
przeciwników politycznych. Wmawia się niektórym, że są obiektem za-
interesowania organów ścigania. Pisze się o inspiracjach różnych „preze-
sów” na działania radnych uzasadnienia racji podczas sesji tłumaczy się 
nawet koligacjami rodzinnymi.

Jestem przekonany, że publikacje tych materiałów zaowocowałyby pro-
cesami o zniesławienia.

Tak niewiele czasu dzieli nas do kampanii do wyborów samorządo-
wych. Wówczas to komitety wyborcze przejmą odpowiedzialnośc. Poja-
wią się gazety, plakaty.

Do tego czasu „TIS” nie zamieści żadnej obelgi swojego rywala poli-
tycznego. Nie zamieszczę tego zarówno na polecenie: Wójta, Przewod-
niczącego Rady Gminy, Radnych – jak i pozostałych Mieszkańców gmi-
ny Teresin.

Nawet, jeżeli jest to ostatnia „informacja rzecznika”
Zbigniew Bonalski

Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

Życzenia na wakacje
Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, 

katechetom, pracownikom administracyj-
nym szkół gminy Teresin, a także rodzi-
com, w dniu zakończenia roku szkolnego 
2005/2006, dziękuję za wielomiesięczny 
trud i wspaniałe owoce w nauczaniu i wy-
chowywaniu naszych dzieci i młodzieży.

U progu rozpoczynających się wakacji 
życzę Państwu, dzieciom i młodzieży uda-
nego i zasłużonego odpoczynku, słonecz-
nych, beztroskich i bezpiecznych wakacji.

Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Tadeusz Olechowski

Podziękowanie
W dniu 19 maja 2006 r. Wojewoda Ma-

zowiecki Tomasz Koziński wydał zarządze-
nie zastępcze, w którym stwierdził wyga-
śnięcie mandatu radnej Haliny Zielskiej. 
Mandat radnej wygasł w związku z wyro-
kiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

W wyniku wyborów samorządowych 
w gminie Teresin, przeprowadzonych w 
dniu 27 października 2002 r. Halina Ziel-
ska otrzymała społeczne poparcie i uzy-
skała mandat radnego. Od początku pracy 
Rady Gminy IV kadencji aktywnie uczest-
niczyła w pracach przy wyborze prezydium 
Rady, jak również w momencie tworzenia 
stałych komisji Rady i wyborze przewod-
niczących. Jej zaangażowanie i dobrą zna-
jomość spraw samorządowych dostrzegli 
w tym czasie radni i wybrali ją na prze-
wodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Wi-
ceprzewodniczącą Komisji Finansów i Bu-
dżetu Gminy. 

Jako Przewodniczący Rady, a także jako 
kolega pragnę w tym miejscu podziękować 
Halinie za zrozumienie, znakomitą 3-let-
nią współpracę, za aktywność i zaangażo-
wanie na rzecz swoich wyborców i wszyst-
kich mieszkańców gminy Teresin.

Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Tadeusz Olechowski

Telefon Zaufania – UZALEŻNIENIA
tel. 0-46 861 49 23

poniedziałki 16.00-19.00

W dniach od 26.06.2006 r. – 05.07.2006 r. dzieci objęte patronatem 
Gminnej Komisji ds. Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych spędzą kolonie letnie
w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Roma”

w Nowęcinie k/Łeby.

Grupa wyjazdowa będzie liczyła 32 uczestników.

W programie przewidziano liczne atrakcje, ale o tym po powrocie...

Marzena Wójcicka
koordynator
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Ciąg dalszy ze str. 1
Na ostatniej sesji Rady Gminy dodatkowo Rada zatwier-

dziła fundusze na wykonanie modernizacji trzech dróg Pa-
ski Gnatowice, drogi w Budkach Piaseckich i drogi w Sero-
kach Parceli (wykonanie w całości ul. Jesionowej) na ten cel 
przeznaczono kwotę 600.000 zł 

Rozstrzygnięte przetargi wygrały dwie fi rmy. Firma Fe-
dro z Osiecka i fi rma z Mińska Mazowieckiego. 

Firma Fedro z Osiecka wykonywać będzie drogi i ulice:
1. Izbiska 
2. Ludwików 
3. Seroki Parcel 
4. Witoldów
5. ul. Nowa
6. ul. Wiejska 
7. ul. Działkowa
8. ul. Zaciszna 
9. ul. Kasztanowa 
10. ul. Wiśniowa 
11. ul. 3 Maja 
12. ul. Skośna
13. Pawłówek
14. ul. na osiedlu POM
15. ul. Spacerowa
16. ul. Poprzeczna 
17. Maurycew
18. ul. Łąkowa 
19. ul. Słoneczna
20. ul. Okrężna
21. ul. Spokojna 
22. ul. Jesionowa

Wartość robót wyniesie 1.447.800 zł

Firma z Mińska Mazowieckiego wykonywać będzie:
1. ul. Szkolna 
2. ul. Kwiatowa 
3. ul. Długa
4. drogę Szymanów – Hermanów 
5. drogę Mikołajew – Kawęczyn
6. drogę Mikołajew – Bielice
7. drogę w Masznie

Wartość robót wyniesie 485.800 zł

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci wodociągo-

wej w Lisicach, Serokach Parceli, w Izbiskach i Pawłowicach 
nastąpi 10 lipca 2006.

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W obecnej chwili realizowane są prace na ulicy Spokoj-

nej i części Strażackiej. Rozstrzygnięty został również prze-
targ na budowę kanalizacji na ul. Klonowej.

W związku z licznymi telefonami i zapytaniami miesz-
kańców dotyczących budowy kanalizacji w Paprotni wzdłuż 
ul. Sochaczewskiej oraz Spacerowej i pozostałych ulic w 

Teresinie, między innymi dalsza część ul. Strażackiej, Kasz-
tanowej wzdłuż ul. Szymanowskiej dawna Zielonka, Urząd 
Gminy informuje, że tereny przewidziane do skanalizowa-
nia, zostały w 2004 r. zakwalifi kowane do dużego projektu i 
zgłoszone poprzez Związek Międzygminny Mazowsze Za-
chodnie, którego jesteśmy członkiem do realizacji w ramach 
środków pozyskiwanych z Unii w obecnej chwili nasz wnio-
sek został przesłany do Brukseli i jest aktualnie weryfi ko-
wany. Jeśli wniosek uzyska akceptację i zostanie zakwalifi -
kowany pozytywnie, rozpoczęcie realizacji złożonego wnio-
sku nastąpi w 2007 r.

Zgodnie z założeniami złożonego wniosku Gmina może 
realizować tylko te zadania związane z ochroną środowiska 
nie objęte złożonym wnioskiem.

HALA SPORTOWA W BUDKACH PIASECKICH 
Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich. 

W ramach przeznaczonych środków w budżecie na 2006 r. 
zostanie wykonany stan surowy obiektu. Wykonawca tej czę-
ści inwestycji jest fi rma ELLA z Sochaczewa. Wartość reali-
zowanych prac w bieżącym roku wyniesie 548.100 zł 

Szacunkowa wartość całości zadania wynosi 1.600.000 zł.

Letnie inwestycje Teresina

W trakcie wykonywania fundamentówW trakcie wykonywania fundamentów
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Pamiątkowa książka
Jeszcze o jubileuszach

Szkoły Podstawowej
im. św. Maksymiliana Kolbego

w Teresinie
Początek ubiegłego miesiąca w Szko-

le Podstawowej im. Św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie był czasem inten-
sywnych przygotowań do uroczysto-
ści obchodów 50-lecia istnienia szko-
ły oraz 10-lecia nadania jej imienia św. 
Maksymiliana. Niektórzy z nas jeszcze 
do dziś wspominają uroczystą Mszę 
świętą, której 8 maja br. przewodni-
czył o. Grzegorz Bartosik, absolwent 
szkoły, a obecnie prowincjał Zakonu 
Ojców Franciszkanów Prowincji War-
szawskiej. 

Wiele emocji i niezapomnianych 
wrażeń dostarczył zebranym występ 
uczniów szkoły, którzy w swoim pro-
gramie słowno-muzycznym przedsta-
wili postać Patrona szkoły, św. Maksy-
miliana Kolbego. Jubileuszowe obcho-
dy zgromadziły spore grono nauczycie-
li i absolwentów szkoły, którzy po ofi -
cjalnych uroczystościach spotkali się 
w szkole, aby po latach porozmawiać 
z ulubionym nauczycielem, kolegą lub 
koleżanką ze szkolnej ławy.

Z pewnością w tych refl eksjach i 
wspomnieniach niezwykle pomoc-
ną okazała się książka wydana przez 
szkołę z okazji podwójnego jubile-
uszu pt. Tradycja i współczesność. 50 
lat Szkoły Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Teresinie. Publi-
kacja ta przedstawiająca historię szko-
ły oraz ludzi, którzy ją tworzyli, a więc 
nauczycieli, uczniów, pracowników ad-
ministracji, jest uzupełnieniem treści 
książki pt. Przeszłość i teraźniejszość, 
wydanej na 40-lecie szkoły.

Autorkom książki Annie Parol oraz 
Renacie Ćwiklińskiej i Emilii Włodar-
czyk – obecnym nauczycielkom szkoły 
– udało się zebrać wiele materiałów do-
tyczących szkoły. Można więc znaleźć 
w tym opracowaniu słowo o Patronie, 
poznać zarys historii Teresina, a także 
dowiedzieć się o momencie powstania, 
rozwoju i sytuacji obecnej Szkoły Pod-
stawowej w Teresinie. Bardzo ciekawą 
i pożyteczną formą ubogacenia zawar-

tości książki okazały się wspomnienia 
nauczycieli, rodziców i absolwentów 
szkoły. Oprócz tego książka posiada 
szereg zestawień, list, z których naj-
większą wartość historyczną posiada 
wykaz wszystkich absolwentów szko-
ły, w większości przypadków zilustro-
wany zdjęciem grupowym klasy.

Książka „Tradycja i współczesność” 
jest nie tylko pamiątką wydaną z oka-
zji 50-lecia szkoły, ale przede wszyst-
kim podsumowaniem wielkiego do-
robku ludzi związanych ze szkołą, pod-
kreśleniem ich ciężkiej i owocnej pra-
cy w edukacji i wychowaniu młodego 
pokolenia naszej gminy. Mam nadzie-
ję, że dzięki tym jubileuszom i oko-
licznościowej publikacji mieszkańcy 
naszej gminy dowiedzieli, że za obec-

ną pozycją szkoły i jej uznaniem stają 
wspaniali ludzie, którym zawdzięcza-
my dzisiejszą wielkość szkoły. Zachę-
cam więc wszystkich do odwiedzenia 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymi-
liana Kolbego w Teresinie i zakupu tej 
ciekawej i pożytecznej książki.

Gratuluję i dziękuję dyrektorowi 
szkoły Grzegorzowi Więckowi i jego 
współpracownikom za zorganizowa-
nie tak wspaniałej i kształcącej jubile-
uszowej uroczystości z okazji 50-lecia 
istnienia szkoły oraz 10-lecia nadania 
jej imienia św. Maksymiliana.

Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Maj w Bibliotece
Tegoroczny maj w Bibliotece obfi to-

wał w liczne imprezy. Rozpoczęliśmy od 
połączonych obchodów 45-lecia Biblio-
teki w Teresinie i Powiatowego Dnia Bi-
bliotekarza, w którym to dniu spotka-
li się bibliotekarze Powiatu Sochaczew-
skiego i byli bibliotekarze naszej pla-
cówki z władzami Sochaczewa w oso-
bach: Jerzy Żelichowski – Burmistrz 
Sochaczewa, Teresa Przybylska – Na-
czelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Spor-
tu Urzędu Miasta Sochaczew.

W związku z rozstrzygnięciem kon-
kursu na ekslibris na spotkanie został 
zaproszony Pan Ryszard Bandosz z 
Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, któ-
ry opowiedział o historii i teraźniej-
szości ekslibrisu. Spotkanie uświetnił 
występ dzieci ze szkoły Podstawowej 
w Teresinie oraz młodych artystów z 
Teresińskiego Ośrodka Kultury. Szko-
da tylko, że nasze władze nie zaszczy-
ciły nas swoją obecnością.

Dnia 17 maja zostały ogłoszone wy-
niki konkursu na ekslibris naszej Bi-
blioteki oraz odbyło się spotkanie z 
podróżnikiem Krzysztofem Dworczy-
kiem, który wygłosił prelekcję pt. „Ara-
bowie – ludzie pustyni”.

19 maja w Szymanowie miało miej-
sce spotkanie z Dorotą Gellner na za-
kończenie akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” organizowanej wspólnie przez Fi-
lię Biblioteczną i Szkołę Podstawową w 
Szymanowie .

Ostatnią imprezą w maju było spo-
tkanie kończące akcję „Cała Polska czy-
ta dzieciom” w Gminnej Bibliotece. Ra-
zem z dziećmi klas „0” Szkoły Podsta-
wowej w Teresinie na cotygodniowych 
spotkaniach w Bibliotece czytaliśmy 
baśnie braci Grimm. Okazją była 220 
rocznica urodzin jednego z braci – Wil-
helma. Następnie ogłosiliśmy konkurs 
pt. „Ilustrujemy wybrane baśnie bra-
ci Grimm”, na który wpłynęły 43 pra-
ce. Komisja nagrodziła trzy oraz przy-
znała 14 wyróżnień. Uroczyste zakoń-
czenie konkursu, połączone z wręcza-
niem nagród odbyło się 31maja . Atrak-
cją imprezy było spotkanie z Wiolettą 
Piasecką, która przebrana za wróżkę 
opowiadała o swoich książkach i pra-
cy pisarza.

W Bibliotece trwa pokonkursowa 
wystawa prac oraz kiermasz książek 
Wioletty Piaseckiej na które serdecz-
nie zapraszamy.

Grażyna Starus
Dyrektor Gminnej Biblioteki

OGŁOSZENIA DROBNEOGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę w Niepokalanowie przy ul. Poziomkowej, 1494 m.kw. Sprzedam działkę w Niepokalanowie przy ul. Poziomkowej, 1494 m.kw. 

Cena do uzgodnienia. tel. 0-604 526 429Cena do uzgodnienia. tel. 0-604 526 429

 Kupię dom w Teresinie, Paprotni lub w okolicach Maszny. Kupię dom w Teresinie, Paprotni lub w okolicach Maszny.
tel. (0-22) 675 33 74tel. (0-22) 675 33 74
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Wiedzione słowami poety i przeko-
nane, że warto o zdrowie zadbać za-
wczasu, postanowiłyśmy zorganizo-
wać w naszej szkole akcję pod hasłem 
„Zdrowie to nasz skarb”, która uświa-
domi dzieciom, jak cenne jest zdrowie 
i nauczy, jak o nie należy dbać.

Głównym celem naszego przedsię-
wzięcia było promowanie zdrowego 
stylu życia, wyposażenie uczniów w 
wiedzę i umiejętności niezbędne do 

podejmowania wyborów dla poprawy 
własnego zdrowia, tworzenia zdrowego 
i bezpiecznego środowiska oraz wyra-
bianie nawyków higieniczno-zdrowot-
nych.

We wrześniu przygotowałyśmy pro-
jekt realizacji cyklu spotkań, który sko-
relowałyśmy z tematami zajęć w kla-
sie III. Przedsięwzięciem objęłyśmy 
uczniów klas trzecich.

Wśród rodziców uczniów klasy III d 
znaleźli się potrzebni nam specjaliści, 
pracownicy służby zdrowia. Nasz pro-
jekt spotkał się z pozytywnym odze-
wem. Rodzice bardzo chętnie włączyli 
się w akcję promującą zdrowie wśród 
uczniów naszej szkoły.

Od początku roku szkolnego ucznio-
wie klas trzecich uczestniczyli w nastę-
pujących spotkaniach:

1. „Jak dbać o prawidłową posta-
wę ciała?” – poprowadziła je p. Anna 
Urzykowska – fi zjoterapeuta, która 
opowiedziała o chorobach kręgosłu-
pa i o sposobach zapobiegania wadom 
postawy;

2. „Jak unikać chorób skórnych?” 
– dr dermatolog Izabela Krajewska 
przedstawiła schemat budowy skóry, 
omówiła przyczyny najczęstszych za-
chorowań i radziła jak ich unikać.

3. Z p. Dagmarą Latosińską, pielę-
gniarką z oddziału chirurgii szczękowej 
na temat: „Jak dbać o swoje zęby?”;

4. Z p. Pawłem Urzykowskim, fi zjo-
terapeutą, który pokazał „Jak ćwiczyć, 
aby mieć prosty kręgosłup?”; 

5. Z p. Urszulą Kendzior, konsultan-
tem ds. żywienia, która mówiła o no-

wej piramidzie zdrowia oraz o tym „Jak 
zdrowo się odżywiać?”

6. Z p. Mikołajem Krajewskim, le-
karzem okulistą, który radził dzieciom 
„Jak dbać o swój wzrok?” Pan doktor 
pokazał planszę przedstawiającą budo-
wę oka oraz omówił najczęściej wystę-
pujące choroby oczu. Nauczył też dzie-
ci samokontroli wzroku i od-
powiedział na wiele nurtują-
cych je pytań.

7. Z p. Beatą Kotowodą, 
farmaceutką, która mówiła 
na temat „Jak dbać o zdrowie 
u progu nadchodzącej wio-
sny?” oraz ostrzegła przed sa-
mowolnym braniem lekarstw 
i ich przedawkowaniem.

8. Z p. Witoldem Czarnoc-
kim, psychologiem, który po-
prowadził zajęcia na temat: „Jak radzić 
sobie ze stresem?”. Dzieci pracowały w 
grupach i rozwiązywały różne sytuacje 
problemowe, a następnie pod kierun-
kiem prowadzącego wyciągały wnio-
ski dotyczące radzenia sobie ze swo-
imi emocjami.

Aby utrwalić wiadomości zdoby-
te podczas spotkań ze specjalistami, 
przygotowałyśmy krzyżówki, rebusy 
oraz zagadki tematycznie związane ze 
zdrowiem. Dzieci poznawały przysło-
wia o zdrowiu oraz układały wierszy-
ki i rymowanki na ten temat. Na zaję-
ciach plastycznych uczniowie projek-
towali i wykonywali plakaty zachęca-
jące do zdrowego trybu życia.

Zorganizowałyśmy też zebranie dla 
Rodziców uczniów klas trzecich in-
formujące o przebiegu akcji promu-
jącej zdrowie wśród dzieci. Zaprosi-
łyśmy na to spotkanie p. U. Kendzior 
– konsultantkę ds. żywienia rodziny, 
która wygłosiła prelekcję na temat: 
„Wpływ odżywiania na rozwój fi zycz-
ny dziecka”.Wszyscy rodzice uczestni-
czący w akcji bardzo rzetelnie pode-
szli do swojego zadania – promowania 
zdrowia wśród dzieci. Na swoje spotka-
nia z dziećmi przynosili plansze (budo-
wa kręgosłupa, budowa oka), a niektóre 
pomoce przygotowywali sami (plansza 
przedstawiająca budowę skóry, pirami-

da zdrowia). Przynosili do szkoły różne 
narzędzia związane ze swoją pracą, aby 
pokazać je dzieciom. Wiele z tych ma-
teriałów tworzyło potem Klasowy Ką-
cik Zdrowia (wenfl om, kroplówka, kar-
ty pacjentów, środki opatrunkowe, pla-
katy, itp.). Prowadzący zajęcia cierpli-
wie odpowiadali na pytania zadawane 

przez uczniów. Przygotowy-
wali wiele ciekawostek do-
tyczących prezentowanych 
tematów. I tak na przykład 
dzieci dowiedziały się „ile 
m2 skóry ma człowiek?”, 
„jaką grubość ma skóra?”, 
„ile waży?”, „co wpływa 
nam jej kolor?”, „jak szyb-
ko rosną włosy i paznok-
cie?”, „od czego zależy ko-
lor oczu?”.

Pod koniec marca przygotowałyśmy 
na górnym korytarzu gazetkę pod ha-
słem „Zdrowie to nasz skarb”. Przed-
stawiłyśmy za pomocą historyjki ob-
razkowej, jak powinien wyglądać przy-
kładowy rozkład dnia dziecka, taki, któ-
ry uwzględnia dbanie o higienę osobi-
stą, aktywny wypoczynek i prawidłowe 
odżywianie. Znalazły się tu rymowanki 
o zdrowiu ułożone podczas zajęć przez 
dzieci. Wykorzystałyśmy również mate-
riały z „Pentliczka”, które dotyczyły le-
karzy różnych specjalności i wyjaśniały 
czym się zajmuje dany specjalista. 

Cała akcja została podsumowana 
apelem, na który zaprosiłyśmy wszyst-
kich rodziców prowadzących zajęcia w 
klasach trzecich.

Uczniowie z klasy Ic oraz IIIb przed-
stawili krótkie scenki dotyczące dba-
nia o zęby i ubierania się odpowiednie-
go do pory roku i pogody. Powiedzie-
li jak ważne jest częste mycie rąk, aby 
uniknąć zarazków i tym samym cho-
rób. Uczniowie z klasy III d zaśpiewali 
piosenki związane ze zdrowiem. 

Pan Dyrektor wręczył zaproszonym 
rodzicom pamiątkowe dyplomy oraz 
podziękował za współpracę ze szkołą.

Oczywiście, nie uważamy akcji za za-
kończoną. Nadal zwracamy uwagę na 
to, aby dzieci dbały o swoje zdrowie, a 
także o zdrowie innych. Mamy nadzie-
ję, że przeprowadzone spotkania i za-
jęcia uświadomiły dzieciom, że nie ma 
nic cenniejszego od zdrowia.

I oby to przekonanie towarzyszyło 
im przez całe życie.

A. Urbanek i M. Klata – nauczycielki na-
uczania zintegrowanego ze S.P. w Teresinie

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz”ZDROWIE TO NASZ SKARBZDROWIE TO NASZ SKARB
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 „Tydzień Bibliotek”
w Szkole 

Podstawowej 
w Teresinie

Od kilku lat, zawsze w maju, bibliote-
ki w całej Polsce obchodzą swoje świę-
to, które trwa tydzień. Stąd też nazwa 
„Tydzień Bibliotek”. Każdego roku od-
bywa się on pod innym hasłem. W tym 
roku brzmiało ono: „Nie wiesz? Zapytaj 
w bibliotece”. Inicjatorem tego przedsię-
wzięcia jest Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich.

Święto bibliotek trwa od 8 do 15 
maja. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Teresinie wzięli czynny udział w ob-
chodach „Tygodnia Bibliotek”.

Dla uczniów wypożyczających książ-
ki zorganizowana została loteria. Oko-
ło 80-ciu czytelników otrzymało wy-
losowane prezenty. Były to m.in. note-
sy, długopisy, kartki Witch, maskotki, 
kredki, kalendarzyki, mapa Polski.

W dniu 8 maja 2006r. miał miejsce 
konkurs „Zagadki o książce”. Adresowa-
ny był do klas I-III. Każdą klasę repre-
zentowało 2 uczniów. Rywalizacja od-
była się na poziomie każdej klasy. Spo-
śród klas I najlepszą okazała się klasa 
Ic, którą reprezentowały uczennice – 
Weronika Lament i Agata Kwiatkow-
ska. Na poziomie klas II zwycięstwo od-
niosła klasa IIb, w imieniu której wal-
czyli – Dominika Ładziak i Filip Za-
łuski. Wśród klas III najlepszą okaza-
ła się klasa IIIa. Przedstawicielami tej 
klasy byli – Magdalena Siemińska i Ka-
mil Lesiński.

W dniu 10 maja 2006r. miał miejsce 
konkurs wiedzy o książce i o bibliotece. 
Każdy uczeń z klas IV-VI wypełnił kar-
tę z pytaniami i po przeliczeniu punk-
tów na jednego ucznia wśród klas IV 
najwięcej poprawnych odpowiedzi, bo 
9,4 pkt na ucznia uzyskała klasa IVc. Na 
poziomie klas V z 7,2 pkt na ucznia wy-
grała Vb. Natomiast z klas VI z 11,2 pkt 
na ucznia zwyciężyła klasa VIa.

11 i 12 maja to „Dni Głośnego Czyta-
nia” dla klas „0”. Dzieci wysłuchały opo-
wiadania „Motyl” Wandy Chotomskiej 
oraz „Wyliczanki, zgadywanki, wierszo-
wanki Kubusia Puchatka”, również W. 
Chotomskiej. Te ostatnie bardzo przy-
padły do gustu maluchom.

Podsumowaniem „Tygodnia Biblio-
tek” był szkolny apel „Dzieje Pisma i 
Druku”, na którym zostały wręczone 
dyplomy dla zwycięskich klas.

Dorota Rachoń – bibliotekarka
Beata Pałuba – wych. świetlicy

Fundacja „TYCHE”Fundacja „TYCHE”
Fundacja „TYCHE” otwórz oczy na 

los innych to organizacja bardzo mło-
da, ale posiada wspaniałych ludzi, któ-
rzy od serca są zaangażowani w pra-
cę społeczna: Anna Szmechtig, Moni-
ka Zgoda, Iwona Krzemińska, Lidia Ko-
walska i Wojciech Kowalski, Działamy 
bowiem od 23 marca 2006 r., a mimo to 
już dziś możemy pochwalić się spraw-
nie przeprowadzoną akcją na rzecz 
pomocy pogorzelcom, pomagaliśmy 
dzieciom z naszej teresińskiej szko-
ły podstawowej w rozwiązaniu pro-
blemu a także przy współpracy TOK-
u i GOSiR-u zorganizowaliśmy festyn 
z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 
w dniu 4 czerwca 2006 r. Festyn został 
zorganizowany dla wszystkich dzieci z 
terenu naszej gminy, impreza jest na-
szym prawdziwym debiutem, gdyż po 
raz pierwsi utworzyliśmy zabawę dla 
wszystkich. Fundacja przygotowała 
darmowe posiłki, napoje i słodycze, 
dzieci mogły korzystać do woli z placu 
zabaw na dmuchanym zamku, ścian-
ce wspinaczkowej, zjeżdżalni i z prze-
pięknych kucy. Dzieci mogły zaprezen-
tować swoje umiejętności w różnych 
dziedzinach. Było dużo muzyki, śpie-
wu i konkursów, w szczególny sposób 
dziękujemy Martynie Dębskiej, Sylwii 
Kaniewskiej, Ilonie Gietka i Przemko-
wi Okurowskiemu, którzy zaśpiewali 
piosenki dla wszystkich dzieci. Eweli-
na Cuper i Marita Kowalska wystąpi-
ły w mini playback show, wielkie po-
dziękowania, chłopcom z OSP Teresin 
za pokazy strażackie, a także trenero-
wi i chłopcom za mecz piłki nożnej. 
Ale nie udałoby się nam nic zorganizo-
wać, gdyby nie nasi wspaniali darczyń-
cy – mieszkańcy w terenu naszej Gmi-
ny i sponsorzy:

Pan Józef Siekierski ZWK Centrum 
Handlowe Teresin, Pan Arkadiusz Sie-
kierski Hydro-Instal Sochaczew Pani 
Beata Brymora Master Foods Kożusz-
ki Parcel Pan Dyrektor KRUS Maciej 
Stawicki

Pan Wojciech Sidor – Oberża 
Paprotnia

Pan Wojciech Trzciński – Kuźnia Na-
poleońska, Pan Michał i Jacek Haber – 
Centrum Handlowe Państwo Więcław-
scy – Kwiaciarnia w Paprotni

Pan Robert Wróbel i Pan Paweł Woź-
niak – Ter-Comp Paprotnia, Państwo 
Magadalena i Marek Gut – Ferma Dro-

biu Topołowa, Pan Marcin Sielski – Pi-
colo Żyrardów

Panta-Hurt Mińsk Mazowiecki
P.H.U „MAK” Piotrków Trybunal-

ski MARTOM” Nowa Wieś DUO-TES” 
Grodzisk Mazowiecki

Państwo Liberadzcy – Sklep odzie-
żowy Teresin, Pan Janusz Kamiński – 
Sklep Spożywczy Paprotnia, Państwo 
Króliczak – Sklep Odzieżowy Teresin 
Hortex

Pan Krzysztof Dziemdziela – Pizze-
ria Wiejska, Pani Hanna Guzik – Sklep 
wielobranżowy Teresin,  Eurostempel 
Sochaczew

Pan Łukasz Ostrowski – „Ost-Pol” 
Seroki Parcela, Pani Anna Polecka – 
Zakład Krawiecki Teresin

Pan Jerzy Osuchowski – Zakład 
Krawiecki Elżbietów, Cukiernia „Słod-
kie życie”

Państwo Sitarscy – „Jubilatka’’
Pani Halina Zielska – Sklep Spożyw-

czy Teresin, Pan Konrad Popek.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy w 

imieniu wszystkich dzieci.
Podziękowanie dla TOK-u i GO-

SiR-u dla Pani Doktor Marioli Pisula 
„MARIMED”, dla Pana Doktora Alek-
sandra Łopaty „TER-MED.”, Dyrek-
cji Szpitala w Sochaczewie, Sanepidu 
w Sochaczewie, Komisariatu Policji w 
Teresinie KPP w Sochaczewie, Panu 
Włodzimierzowi Skrzos OSP Teresin, 
Panu Tartanus-Komendant Gminny 
OSP, Panu Piotrowi Kierzkowskiemu 
„MAKSTER”, Panu Lechowi Kaźmier-
czak Dyrektorowi Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Panu Markowi Misiako-
wi Referat Inwestycyjny Urzędu Gmi-
ny, Ochronie „TUTOR”, która podczas 
imprezy wspaniale zabezpieczała bez-
pieczeństwo.

Fundacja „TYCHE” otwórz oczy na 
los innych w szczególny sposób dzię-
kuje dzielnym wolontariuszkom Agacie 
Szatanek, Beacie Złotowskiej, Magdale-
nie Leszczyńskiej, Monice Sadoś, Annie 
Ciura, Magdzie Ciura, które współpra-
cują z fundacją.

Potrzebujesz pomocy, masz problem, 
Fundacja „TYCHE” otwórz oczy na los 
innych pomoże każdemu mieszkańco-
wi z całej gminy Teresin, a także zapra-
sza do współpracy wszystkich miesz-
kańców.

Tel. Kont: 510 120 852 604 953 785
888 970 630 606 550 887
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Stowarzyszenie „IMPULS”Stowarzyszenie „IMPULS”

Inwentaryzacja azbestu 
i ewidencja odpadów

12 maja 2006 r. odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia Przy-
jaciół Mieszkańców Gminy Teresin 
„IMPULS”.

Zebranie poprzedzone było dwu-
miesięcznym okresem spotkań, w cza-
sie których rozmawiałyśmy o tym, co i 
po co chcemy robić. Dzięki temu sfor-
mułowałyśmy statut, gdzie określo-
ny jest między innymi podstawowy 
cel naszego Stowarzyszenia – „działa-
nie na rzecz polepszenia warunków 
życia wszystkich mieszkańców gmi-
ny Teresin”.

Teresie czasie spotkań dużo miejsca 
zajmowała nam analiza potrzeb Miesz-
kańców gminy. Kilkadziesiąt osób, w 
tym spora grupa dzieci, odpowiedzia-
ło na naszą ankietę „Akcja 100 kroków”. 
Prosiłyśmy tam o rozejrzenie się w od-
ległości nie większej niż 100 kroków od 
Twojego domu: i wskazanie, co jest do-
brego, dobrego co wymaga zmiany, po-
mocy, naprawy. Komu i w czym moż-
na pomóc? Odpowiedzi dały nam wiele 
konkretnych informacji o pożądanych 

celach naszych działań. Czasem powin-
na to być pomoc określonej osobie w 
trudnej sytuacji, czasem spowodowa-
nie uporządkowania zaśmieconego te-
renu przy ulicy, stworzenie lokalnego 
placu zabaw, zorganizowanie wakacji 
dla dzieci, które latem zostają w domu, 
czy rozwiązanie problemu dworca ko-
lejowego obmalowanego wulgarnymi 
wyrazami.

Mieszkańcy zwracali często uwagę 
na problemy bezpieczeństwa – zarów-
no zarówno związku z ruchem drogo-
wym, jak i w związku z zagrożeniem 
kradzieżą lub napadami. Z wielu wy-
powiedzi wynika wskazanie do wspie-
rania w jak największym zakresie nie-
dostatecznej aktualnie integracji spo-
łecznej oraz potrzeba stworzenia takich 
propozycji dla młodzieży, które pozwo-
lą na konstruktywne wykorzystanie jej 
energii  i inicjatywy.

Stowarzyszenie ma więc, jak widać, 
wielkie aspiracje społeczne. Nie opo-
wiada się przeciwko żadnej osobie lub 

osobom. Nie ma żadnych ambicji po-
litycznych.

Ze względów prawnych musiały-
śmy wybrać Zarząd Stowarzyszenia. 
W jego skład weszły: Danuta Olejnik 
(skarbnik), Antonina Gigier (wicepre-
zes) i Maria Fijewska (prezes). Poma-
ga nam też siostra Ewa Gliwa jako nasz 
doradca. Na razie w składzie Stowarzy-
szenia są same kobiety, liczymy jednak 
na wsparcie różnych osób, niezależnie 
od płci i wieku.

Dla tych, którzy chcieliby podzielić 
się z nami jakimś problemem, wskazać 
konkretny cel lub też sami chcą wziąć 
udział w naszych działaniach, podaję 
sposób kontaktu ze Stowarzyszeniem 
Impuls: telefonicznie: 0-46-861-34-33 
lub 0-607-430-622 w każdy czwartek 
(Maria Fijewska), listownie:  96-515 
Teresin, Paprotnia, Świerkowa 1 lub 
osobiście:  kiosk z gazetami przy Ryn-
kowej 8 (Danuta Olejnik)

Urząd Gminy w Teresinie informuje, że w najbliższym 
czasie będą przeprowadzone ankiety dotyczące wyrobów 
zawierających azbest oraz odpadów komunalnych stałych 
i ciekłych.

Gmina Teresin zamierza opracować harmonogram usu-
wania wyrobów zawierających azbest, który będzie podsta-
wą dla pozyskiwania funduszy na utylizację azbestu. 

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadze-
nie inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest ce-
lem określenia ilości odpadów i czasu realizacji programu. 
Gmina ze swej strony, dołoży wszelkich starań, aby pozy-
skać środki fi nansowe na np. utylizację zdemontowanego 
azbestu.

Urząd Gminy zwraca się z prośbą do Mieszkańców o 
przygotowanie wstępnych informacji dotyczących wagi, 
powierzchni oraz rodzaju wyrobów zawierających azbest.

Wyrobami tymi mogą być:
– płyty azbestowo-cementowe płaskie
– płyty faliste azbestowo-cementowe
– rury i złącza azbestowo-cementowe
– rury do wykonywania instalacji wodociągowych, ka-

nalizacyjnych i C.O.
– eternit, papa dachowa

– izolacja cieplna, izolacje natryskowe środkami zawie-
rającymi azbest w swoim składzie

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, przędza spe-
cjalna 

– koce azbestowe ognioodporne.
Należy pamiętać, że azbest był stosowany w około 3000 

produktów, dlatego jeżeli zachodzi podejrzenie, że dany wy-
rób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. 
Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środo-
wiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki. 
Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wy-
roby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność 
nałożona na właściciela przez państwo, ale i wyraz troski o 
zdrowie własne, bliskich oraz o czystość środowiska.

Opracowanie powyższego programu, a później jego re-
alizacja będzie możliwa tylko przy pełnej współpracy samo-
rządu z Mieszkańcami gminy. Ankiety zostaną dostarczo-
ne do Mieszkańców  z prośbą o wypełnienie i o jej zwrot 
w terminie 14 dni od daty otrzymania do Urzędu Gminy 
w Teresinie (pokój nr 4) lub sołtysa. Ankietę należy wypeł-
nić również w przypadku nieposiadania wyrobów azbesto-
wych - wypisując jedynie dane adresowe oraz zaznaczając 
„X” odpowiednie okienko.
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Trafi ć medal
Łuk w Teresinie wcale nie kojarzy się 

z Wilhelmem Tellem, ale... Katarzyną 
Klatą, brązową medalistką igrzysk z 
Atlanty. „Wcześniej ogromne sukce-
sy odnosiła Alicja Maciągowska, któ-
ra była wicemistrzynią świata oraz mi-
strzynią Europy” – mówi jedyna tere-
sińska medalistka olimpijska, która dziś 
jest trenerką w Mazowszu i rekordzist-
ką Europy na dystansie 30 metrów.

Obie zawodniczki zdobywały także 
niezliczoną ilość medali w mistrzostwach 
Polski. Teraz Klata, wspólnie z Ryszardem 
Kowalskim, prowadzi zajęcia z utalento-
waną grupą młodzieży, którą wyselekcjo-
nowali trzy lata temu. Po długiej przerwie 
spowodowanej brakiem szkoleniowców 
powoli wracają tłuste lata łucznictwa w 
naszej gminie, cieszy się trenerka, której 
córka w 2003 roku zwyciężyła w fi nałach 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Po-
tem, z roku na rok, rosła liczba miejsc zaj-
mowanych na podium w młodzieżowych 
mistrzostwach Mazowsza, a w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży drużyna 
z niedużego Teresina wywalczyła dosko-
nałe, piąte miejsce. W ubiegłorocznych 
mistrzostwach Polski juniorów w Zako-
panem Krystian Cuper zdobył brązo-
wy medal. „Dobre występy są na pewno 
zwiastunem wspaniałych sportowych ka-
rier” – prognozuje Katarzyna Klata. A je-
śli takie pochwały padają z ust medalistki 
olimpijskiej, to młodym nie pozostaje nic 
innego, jak nie zawieść mistrzyni.

(woj)

Zabawa w sport
„Zorganizowaliśmy te zawody po to, 

by pokazać młodzieży jakie dyscypli-
ny można uprawiać w naszym klubie” 
mówi prezes teresińskiego Mazowsza, 
Ryszard Niedźwiedzki, który na sta-
dion w Teresinie zaprosił uczniów szkół 
podstawowych z całej gminy.

Dzieciaki traktowały wszystkie wystę-
py w II Międzyszkolnym Turnieju Spor-
towym o Puchar Mazowsza Teresin bar-
dzo serio, chociaż konkurencje miały ra-
czej charakter sportowej zabawy. Zwycię-
skie szkoły, z rąk wójta i przewodniczą-
cego Rady Gminy, otrzymały puchary i 
dyplomy. Po podliczeniu punktów zdo-
bytych w biegu sztafetowym, rzucie piłką 
lekarską, przeciąganiu liny, mini zapasach 
i strzelaniu z łuku okazało się, że najlep-
sza była SP Teresin przed SP z Paprotni 
i SP z Budek Piaseckich. Zwycięzców do 
startu przygotowywali Elżbieta Cierech i 
Zdzisław Grzesiuk.

(woj)

Matura na kortach
Piotr Olechowski grę w tenisa rozpo-

czął bardzo wcześnie. Gdy miał 6 lat, co-
raz śmielej zaczął naśladować tatę Mar-
ka i trenera Mariusza Deptułę. W 1999 
roku został zawodnikiem Mery Warsza-
wa, gdzie zdolnym zawodnikiem opie-
kują się Maciej Kost i Wojciech Kalinow-
ski, a przygotowaniem ogólnorozwojo-
wym: Tadeusz Paprocki, który wycho-
wał wielu lekkoatletycznych mistrzów 
oraz Krzysztof Walencik, utytułowany 
przed laty zapaśnik stylu wolnego.

Tenisista, pochodzący z Teresina, już 
w 1999 roku zdobył brązowy medal w 
grze pojedynczej i podwójnej halowych 
mistrzostw Polski do lat 12. Później suk-
cesy notowaliśmy coraz częściej: brązo-
wy medal w grze pojedynczej i podwój-
nej halowych mistrzostw kraju do lat 16 
(2003), srebrny medal w grze pojedyn-
czej i brązowy w grze mieszanej letnich 
mistrzostw Polski do lat 16 (2003), brą-
zowy medal w grze pojedynczej i po-
dwójnej halowych mistrzostw do lat 18 
(2005), srebrny medal w grze pojedyn-
czej i brązowy w grze podwójnej letnich 
mistrzostw kraju do lat 18 (2005), mię-
dzynarodowe mistrzostwo Polski w grze 
pojedynczej do lat 18 (2004), fi nał i trzy-
krotnie półfi nał w grze podwójnej tur-
nieju ATP Futures (2005).

Od połowy ubiegłego sezonu sponso-
rem Piotra Olechowskiego jest fi rma Ba-
koma S.A. Tenisista, po egzaminie ma-
turalnym w liceum w Teresinie, kiero-
wanym przez Stanisława Wójcika, dzięki 
któremu mógł realizować indywidualny 
tok nauczania oraz wyleczeniu poważ-
nej kontuzji, zamierza całkowicie po-
święcić się profesjonalnej karierze i za-
wojować korty całego świata.

(pg)

Krzysztof Walencik
dyrektor GOSiR w Teresinie

olimpijczyk, trener, dyrektor

– Jest Pan znanym zapaśnikiem, 
mistrzem Polski, olimpijczykiem. Skąd 
pomysł, by objąć stanowisko dyrektora 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Teresinie?

Gdy zakończy-
łem sportową ka-
rierę, wydawa-
ło się, że wiedzę 
najlepiej przeka-
żę młodym pra-
cując jako trener. 
Stało się inaczej i 
w 2001 roku ob-
jąłem funkcję dy-
rektora GOSiR. 
Okazało się, że 
doświadczenie jako sportowca można 
wykorzystać nie tylko na matach, ale 
także w zarządzaniu sportem.

– Nie tak dawno organizowaliście 
duży, międzynarodowy turniej zapa-
śniczy. Jakie inne imprezy planujecie?

To rzeczywiście duże wydarzenie, ale 
na co dzień staramy się zachęcić mło-
dzież do uprawiania sportu poprzez or-
ganizację zawodów na skalę gminy. Wa-
kacje na sportowo dla dzieci ze szkół 
podstawowych, turnieje halowe dru-
żyn amatorskich, spartakiady szkolne, 
czy część sportowa Teresińskiej Nocy 
Czerwcowej pozwalają nie tylko mło-
dzieży poczuć, co znaczy czysta rywa-
lizacja i ile daje satysfakcji.

– Podpowiada Pan czasami młodzie-
ży na matach?

Jakiś czas po zakończeniu kariery za-
paśniczej byłem drugim trenerem ka-
dry narodowej juniorów. Dziś, kiedy 
tylko mogę pomagam, zawodnikom. 
Powiem też, że sam zakładałem sekcję 
zapasów kobiecych w UKS Szymanów 
i drużynę piłkarską trampkarzy w Paw-
łowicach.

Rozmawiał Wojciech Potocki

Marek Olechowski, wójt gminy Teresin

Lekko, łatwo i przyjemnie?
– Łatwo być wójtem gminy Teresin?
Przede wszystkim przyjemnie, bo od 

kiedy pamiętam, tutaj zawsze był sprzy-
jający klimat dla najrozmaitszych po-
mysłów.

– O łucznikach za chwilę, zapa-
śnikach też, gdyż teraz przez moment 
chciałbym porozmawiać o tenisie.



8 Teresiński Informator Samorządowy – nr 6/2006 Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 66/2006/2006 99

To naprawdę moja 
wielka pasja. Dzięki 
ogromnej życzliwości 
Sióstr Niepokalanek 
z Szymanowa od do-
brych dwudziestu lat 
grupa fanatyków „oku-
puje” korty ziemne... 

zakonnic. W cieniu klasztoru zaczęli-
śmy rozgrywać turnieje. Do promowa-
nia sportowego stylu życia włączyły się 
władze gminne oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

– Z tego co wiem, to nie tak dawno 
powstało Teresińskie Towarzystwo Te-
nisowe.

Zgadza się, prezesem jest Henryk 
Bielecki, który niemal bez przerwy or-
ganizuje imprezy. W ostatniej przegra-
łem w fi nale z Hubertem Koneckim.

– Za kilka tygodni zakończy się bu-
dowa dwóch nowych, pięknych kor-
tów...

No właśnie, zacznie się zupełnie 
nowa era.

– Jednak największym przedsięwzię-
ciem jest budowa hali sportowej...

Oczywiście. Hala ma czterdzie-
ści sześć metrów długości i dwadzie-
ścia osiem szerokości. Będzie ją moż-
na podzielić na trzy sektory, gdzie za-
jęcia młodzieży ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum mogą się odbywać jedno-
cześnie. Oprócz tego powstanie sauna, 
siłownia, sala dla zapaśników i korek-
tywy, pomieszczenia klubowe oraz biu-
rowe Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji.

– Ile to kosztuje?
Całość, z wyposażeniem, pięć mi-

lionów złotych, lecz aż siedemdziesiąt 
pięć procent inwestycji pokrywamy 
z funduszy unijnych. Zresztą nie bez 
przyczyny właśnie Teresin, w rankin-
gu Rzeczpospolitej, został uznany naj-
lepiej gospodarującą gminą na Mazow-
szu w 2004 roku, jednocześnie ósmą 
w kraju!

– To było w 2004 roku...
Za ubiegły rok jeszcze podsumo-

wania nie ogłoszono, lecz też powin-
no być co najmniej dobrze. Podobnie 
jak za rok 2006.

– Dlaczego w Teresinie nie ma pił-
ki nożnej?

Klub Mazowsze kiedyś miał drużynę 
w A klasie, lecz młodzież ciągnęła ra-
czej do sportów indywidualnych. Inte-
resowała się kolarstwem, zapasami czy 
łucznictwem.

– Kolarstwa też nie ma!
Rozpadło się w naturalny sposób, 

ale po dziś dzień wszyscy pamiętają 
osiągnięcia miejscowych zawodników 

i wcale nie jest wykluczone, że sukcesy 
minęły bezpowrotnie.

– Takie jak w 1984 roku, gdy do 
igrzysk olimpijskich w Los Angeles przy-
gotowywało się kilkoro reprezentantów 
Mazowsza Teresin?

O, to był niesamowity sezon! Ala 
Maciągowska, Leszek Ciota, Jerzy Świ-
noga i Adam Zagajewski mieli niemal 
wielką szansę występu w Ameryce.

– Jak nie wtedy, to kilka lat później. 
W Atlancie...

Katarzyna Klata zdobyła, razem z 
koleżankami, brązowy medal w dru-
żynie. Szkoda, że było to już po mojej 
prezesurze w Polskim Związku Łuczni-
czym, lecz najważniejsze, iż też dołoży-
łem jakąś cząstkę do tego osiągnięcia.

– No to jak: łatwo być wójtem Tere-
sina?

Kiedyś znaliśmy się tu niemal wszyscy. 
Dzisiaj jest trochę inaczej, ludzie traktu-
ją miejscowość jako fajną sypialnię, lecz 
myliłby się ten, który twierdziłby, że przez 
to są mniejsze wymagania. Wręcz prze-
ciwnie i może również dlatego przyjem-
nie być komuś potrzebnym.

Rozmawiał Piotr Górski

Medalowe maty
Mazowsze Teresin to jeden z naj-

bardziej znanych w Polsce ośrodków 
zapaśniczych. „Wszystko zaczęło w la-
tach pięćdziesiątych, jak zwykle od pił-
ki nożnej w LZS” – opowiada Artur Al-
binowski.

Później, w 
1965 roku, po-
wstał Ludowy 
Klub Sporto-
wy „Mazow-
sze” Teresin z 
sekcją zapasów. 
W ciągu czter-
dziestu jeden 
lat wychowa-
no tu dziesiąt-
ki znakomi-

tych zapaśników, medalistów najwięk-
szych imprez w świecie, a setki dzieci 
przeżyło przygodę sportową.

Szczytowym osiągnięciem sekcji jest 
bez wątpienia piąte miejsce Krzyszto-
fa Walencika podczas igrzysk olim-
pijskich w Barcelonie i brązowy me-
dal mistrzostw świata. – W ubiegłym 
roku obchodziliśmy czterdziestolecie 
Mazowsza i jakby na zawołanie, Justy-
na Barciak, nasza najlepsza zawodnicz-
ka, została akademicką wicemistrzynią 
świata. Po kilku „chudych” latach, znów 
wracamy do czołówki – twierdzi Al-

binowski, który w klubie spędza wię-
cej czasu niż w domu, a jego wycho-
wankowie zdobywają czołowe loka-
ty w kraju.

Gdy rozmawiamy, to w mongolskim 
Ułan Bator, w akademickich mistrzo-
stwach świata, występują Justyna Bar-
ciak i Szymon Piątkowski. Czy przy-
wiozą kolejne medale?

(woj)

Grunt to rodzinka
Tata – znakomity niegdyś zapaśnik, 

a dziś trener. Mama – instruktor zapa-
sów i „sekretarka” niejednych zawodów. 
Szesnastoletni syn Paweł już osiąga suk-
cesy na arenie ogólnopolskiej i na koniec 
najmłodsza, czternastoletnia córka Ania, 
która po dwóch latach treningów prze-
szła do starszej grupy, bo z rówieśnicz-
kami wygrywała po kilku sekundach 
walki. O kim mowa? O rodzinie pań-
stwa Artura i Marzeny Albinowskich.

– Dzieciaki chyba coś tam po tacie 
przejęły – śmieje się pan Artur, który 
był mistrzem Polski w zapasach i od 
czterech lat szkoli następców w Ma-
zowszu Teresin. Jak jednak podkre-
śla, nikogo w rodzinie nie terroryzu-
je i nie zmusza do tego bardzo trud-
nego sportu.

– Paweł pierwsze kroki stawiał pod 
okiem moich kolegów, a Ani wręcz od-
radzałem zapasy. To naprawdę bardzo 
trudny sport. Jeśli jednak oboje znaj-
dują w tym radość, to przecież nie za-
bronię – opowiada tata, który w hali za-
mienia się w „pana trenera”. W domu 
zapasy też zajmują poczesne miejsce. – 
Kiedy byliśmy mniejsi, to razem z bra-
tem siłowaliśmy się w pokoju i ćwiczy-
liśmy nowo poznane chwyty. Teraz już 
różnica wzrostu i wagi jest za duża – 
mówi Ania.

Siłą rzeczy więcej sukcesów na kon-
cie ma starszy Paweł, który niedawno 
został mistrzem Polski kadetów zrze-
szenia LZS, lecz jego siostra to krajowa 
czołówka czternastolatek. – Grunt, to 
rodzinka – mówią sąsiedzi w Teresinie, 
kibicując Albinowskim.

(woj)
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WÓJT GMINY TERESIN
działający w imieniu 

i na rzecz Gminy Teresin 
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, tel. (0-46) 861-38-15 (do 17), faks (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32

ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:

prawa własności działek wg zestawienia. Działki te stanowią własność Gminy Teresin. 

Organizator informuje jednocześnie, iż w dziale III i IV KW brak jest wpisów w księdze wieczystej, tzn. nieruchomo-
ści są wolne od obciążeń.

Przetargi odbędą się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2118).

Dodatkowych informacji na temat sprzedawanych nieruchomości udziela Pani Gabriela Morga w siedzibie Gminy 
Teresin na ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin, pok. Nr 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel.: (0-46) 861-38-
15 (do 17) wew. 40. 

Do ceny nieruchomości oznaczonej numerem ewiden. 144/2 (pozycja 1 tabeli) zostanie doliczona stawka podatku VAT 
w wysokości 22%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłat wadium w wysokościach podanych w zestawieniu, które 
należy wpłacić na konto Sprzedającego w Bank Spółdzielczym w Teresinie Nr 37 9284 0005 0000 0912 2000 0060 najpóź-
niej do dnia 10 lipca 2006 r. (decyduje data wpływu na konto Sprzedającego)

Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej w siedzibie Gminy Teresin na ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin w terminach 
podanych w zestawieniu.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego jest do wglądu w Siedzibie Gminy Teresin, pokój nr 14, od poniedział-
ku do piątku w godz. 9.oo-15.oo.

Załącznik do ogłoszenia

Lp
Nu-
mer 
KW

Położenie
Nu-
mer 

działki

Pow. 
działki
(w m

2

)

Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania Opis nieruchomości

Użytki
i klasy

bonitacyjne
(ha)

Wartość 
nierucho-

mości 
zgodnie z 
wyceną 
rzeczo-

znawcy (w 
PLN)

Wadium 
(PLN)

Data i 
godzina 

przetargu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30882

miejscowość 
Seroki Parcela, 
przy drodze 
krajowej War-
szawa – Poznań 
(przy zjeździe 
do miejscowo-
ści Seroki)

144/2 1 437

zgodnie ze zmianą miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy 
Teresin, zatwierdzoną Uchwałą 
Rady Gminy w Teresinie Nr VI/47/
03 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 260 poz. 6873 z dnia 
09.10..2003 r.), tereny przedmio-
towej działki przeznaczone są 
pod przemysł, skład i usługi (sym-
bol P,S,U).

nieruchomość grunto-
wa niezabudowana, 
jest wykorzystywana 
rolniczo, od strony pół-
nocnej graniczy z grun-
tami rolnymi, od strony 
wschodniej z drogą lo-
kalną biegnącą od 
miejscowości Seroki 
Parcela, a od strony po-
łudniowej i zachodniej 
z gruntami rolniczymi

 RIVb – 0,1437
(grunty orne) 44.500,00 4.000,00 14 lipca o 

godz. 10.00

2 14803
ulica Nowa, 
miejscowość 
Granice

220/1 488

nieruchomość nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego. Miejscowy Plan 
Ogólny Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Teresin * dla 
w/w terenu z dniem 1 stycznia 
2003 r. stracił moc. Zgodnie z 
ustaleniami w/w planu tereny 
działki przeznaczone były pod za-
budowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i usługi nieuciążliwe - 
symbol A15MN,U.
Wójt Gminy Teresin Decyzją Nr 
28/2005 o warunkach zabudowy 
z dnia 02.06.2005 r., ustalił dla 
przedmiotowej działki warunki 
zabudowy i zagospodarowanie 
terenu, dla inwestycji polegającej 
na budowie domu jednorodzin-
nego, budynku gospodarczego i 
garażu.

działka w kształcie zbli-
żonym do trójkąta ze 
ściętym wierzchołkiem 
od strony ulicy Nowej. 
Ulica nieutwardzona, 
uzbrojenie terenu: w 
ulicy przy wycenionej 
działce zlokalizowane 
są sieci: wodociągowa, 
kanalizacyjne, teleko-
munikacyjna, wzdłuż 
drogi biegnie linia 
energetyczna niskiego 
napięcia. Otoczenie 
działki stanowią tereny 
budownictwa jednoro-
dzinnego a od wscho-
du tereny rolne.

RIIIa - 0,0298
RIIIb - 0,0190
(grunty orne)

9.008,00 800,00 14 lipca o 
godz. 10.30
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Załącznik do ogłoszenia (cd)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 19169

miejsco-
wość Pawłó-
wek przy 
drodze as-
faltowej sta-
nowiącej 
drogę gmin-
ną, która 
oddziela 
Pawłówek 
od miejsco-
wości 
Szymanów

1/3 3 631

nieruchomość nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy 
Plan Ogólny Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy 
Teresin * dla w/w terenu z 
dniem 1 stycznia 2003 r. stracił 
moc. Zgodnie z ustaleniami w/
w planu tereny działki przezna-
czone były pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną 
- symbol B2MN.

Na działce znajduje się murowa-
ny budynek gospodarczy o wy-
miarach 12x4 m (budynek nada-
je się do rozbiórki) oraz częścio-
wo wymurowana i kopana piw-
nica (do zasypania). Nierucho-
mość jest w zasięgu uzbrojenia: 
wodociąg gminny, energia elek-
tryczna, telefon.

RIIIb – 0,2731
 (grunty orne) 
B – 0,0900
(ter. zab. miesz-
kalnej) 

39.470,00 3.500,00 14 lipca o 
godz. 11.00

4 35615
miejsco-
wość Lu-
dwików

29 54 700

nieruchomość nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy 
Plan Ogólny Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy 
Teresin * dla w/w terenu z 
dniem 1 stycznia 2003 r. stracił 
moc. Zgodnie z ustaleniami w/
w planu tereny działki przezna-
czone były pod tereny rolne - 
symbol R

działka rolna jest niezabudowa-
na, jej kształt jest zbliżony do 
prostokąta, teren płaski. Otocze-
nie nieruchomości stanowią te-
reny rolne i zabudowy zagrodo-
wej. Dojazd do działki ok. 500 m 
drogą nieutwardzoną do drogi 
asfaltowej, oddzielającej grunty 
miejscowości Ludwików od 
gruntów miejscowości Bieniewo 
i Żaby Gminy Błonie, prowadzą-
cej do drogi krajowej Warszawa 
– Poznań.

RIVb: 1,0400
RV: 4,3700
RVI: 0,0600
(grunty rolne)

58.530,00 5.000,00 14 lipca o 
godz. 11.30

5 35615
miejsco-
wość Lu-
dwików

30 50 400 

nieruchomość nie jest objęta 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy 
Plan Ogólny Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy 
Teresin * dla w/w terenu z 
dniem 1 stycznia 2003 r. stracił 
moc. Zgodnie z ustaleniami w/
w planu tereny działki przezna-
czone były pod tereny rolne - 
symbol R

działka rolna jest niezabudowa-
na, jej kształt jest zbliżony do 
prostokąta, teren płaski. Otocze-
nie nieruchomości stanowią te-
reny rolne i zabudowy zagrodo-
wej. Dojazd do działki ok. 500 m 
drogą nieutwardzoną do drogi 
asfaltowej, oddzielającej grunty 
miejscowości Ludwików od 
gruntów miejscowości Bieniewo 
i Żaby Gminy Błonie, prowadzą-
cej do drogi krajowej Warszawa 
– Poznań.

RIVa: 0.2900
RIVb: 1.1700
RV: 3.5800
(grunty rolne)

53.930,00 4.800,00 14 lipca o 
godz. 12.00

* Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Teresin - Uchwała Nr III/12/94 Rady Gminy w Teresinie z dnia 29 marca 
1994 r., Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 4 poz. 55 z dnia 29 kwietnia 1994 r.) 

LATO, LATO, LATO CZEKA.......
A razem z latem przychodzą wakacje. Dla młodzieży oznacza to przerwę od zajęć szkolnych,  więcej wolnego czasu i nowe 

znajomości. Rodzice tracą nieco kontrolę nad swoimi pociechami, ponieważ na ogół nie mają oni tyle wolnego czasu co ich 
dzieci. Wakacje stawiają też przed rodzicami pytanie jak zapełnić dzieciom wolny czas, gdzie i z kim mają go spędzać.  Ci w 
lepszej sytuacji mogą korzystać z dobrodziejstwa posiadania dziadków w jakimś miłym zakątku lub wysłać na kolonie, obozy. 
Nie w każdej rodzinie jest to możliwe. Niektórzy z Państwa planują zabrać dzieci na wspólne wyjazdy. I tu pojawia się pytanie: 
czy nastolatek może zachwycić się pomysłem spędzenia wakacji z rodzicami? Pewno nie, jeśli ten czas wyda mu się nudnym i 
niedostosowanym do jego potrzeb wypadem. Wakacje z rodzicami oznacza bycie pod ich ciągłym nadzorem, kontrolą i brak 
przygód. Pamiętają to Państwo z pewnością z własnej młodości. Jeśli ktoś z Państwa chętnie podróżował ze swoimi rodzicami, 
to teraz raczej nie ma problemu z ciekawym zorganizowaniem czasu swoim dzieciom. Ci, dla których kiedyś wyjazd z własny-
mi rodzicami był koszmarem spytają: „czy to w ogóle jest możliwe, aby syn, córka chcieli z nami wyjechać?”. Wspólne waka-
cje dorosłych i nastolatków nie muszą oznaczać nieudanego urlopu dla któregoś z nich. Wręcz przeciwnie. Znam takich, któ-
rym udaje się co roku razem pochodzić po górach, pożeglować lub pokonywać trudy spływu kajakowego. Dla młodych i star-
szych jest to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, do bliższego poznania się i zrozumienia. Wolny od codziennych trosk 
czas inaczej biegnie i inaczej wtedy funkcjonujemy. Można naprawdę pogadać i pobyć ze sobą dłużej. Dzieci dowiadują się, że 
ich rodzice nie są jeszcze tacy starzy, a dorośli dostrzegają jakie mają odpowiedzialne dzieci. Oczywiście na wspólne wakacje 
rodzice i ich dzieci pracują cały rok. Trudno bez stosowania przymusu zabrać dorastającego młodzieńca na wypad w góry, je-
śli do tej pory nie powstały ku temu przesłanki. Torturą będzie wyjazd na wczasy taty, mamy i córki, jeśli relacje dotąd opiera-
ły się na kłótniach lub braku rozmów. Czy to oznacza, że w takich rodzinach dorośli i dzieci skazani są na całkowite spędzanie 
wakacji bez siebie nawzajem? Raczej nie, bo to jeszcze sprawę pogarsza. Wakacje należy wykorzystać do tego, aby razem pobyć, 
choć krótki czas. Warto jednak wspólnie ustalić, gdzie można je spędzić  i w jaki sposób, aby każda ze stron czuła się zadowolo-
na. To prawda, że decydującą role pełnią rodzice, ale bez akceptacji dzieci, zwłaszcza nastolatków, nie można mówić o udanym 
wyjeździe. To właśnie dorośli mogą tak zorganizować wspólny wypad, aby był on ciekawy i zaspakajał potrzeby zarówno mło-
dych, jak i starszych. Jeśli na takich wakacjach jest czas na rozrywkę, przygodę, nowe znajomości i ciekawe przeżycia, to młody 
człowiek nie odmówi. Dzieci kiedyś dorosną i wtedy już może być za późno, a póki nie jest warto próbować i odkrywać siebie 
nawzajem. Czy może być coś bardziej fascynującego? 

Mile spędzonych, rodzinnych wakacji życzy 
Beata Pożarska – psycholog szkolny. – Gimnazjum w Teresinie
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KONKURS PLASTYCZNY
„Święty Maksymilian w oczach dziecka”
Jednym z jubileuszy obchodzonych w tym roku w naszej szkole było 10-

lecie nadania jej imienia św. Maksymiliana Kolbego. W związku z tym pra-
gnęliśmy, aby dzieci jak najwięcej dowiedziały się o naszym patronie. 

Odbył się konkurs wiedzy o życiu św. Maksymiliana, konkurs recytatorski, 
podczas którego dzieci deklamowały wierszy o naszym świętym oraz kon-
kurs plastyczny pod hasłem „Święty Maksymilian w oczach dziecka”.

Głównym celem konkursu plastycznego było przybliżenie uczniom po-
staci św. Maksymiliana Kolbego – patrona naszej szkoły.

Uczestnikami mogli być wszyscy uczniowie z klas O – VI, którzy samo-
dzielnie wykonali pracę plastyczną stosując dowolną technikę.

Organizatorami konkursu były: p. Ewa Budzińska, p. Hanna Głuchowska, 
p. Małgorzata Klata, p. Agnieszka Fortuna.

Na konkurs wpłynęło 289 prac. 

Prace oceniano w 2 kategoriach wiekowych:
– prace uczniów z klas 0-III;
– prace uczniów z klas IV-VI.
Powołana komisja konkursowa w składzie: p. Grzegorz Więcek – dyrek-

tor szkoły, p. Anna Urbanek, p. Hanna Głuchowska,, w dniu 24 kwietnia, po 
obejrzeniu wszystkich prac postanowiła równorzędnie nagrodzić 10, któ-
re wyróżniały się oryginalnością , ciekawym ujęciem tematu, estetyką wy-
konania. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ dzieci poważnie podeszły do 
zadania, a w swoje prace włożyły wiele serca.

W wyniku obrad jury przyznało nagrody następującym uczniom:
W kategorii wiekowej prace uczniów z klas 0-III:
Olga Bolimowska  kl. I D
Krzysztof Gołąb  kl. III D
Natalia Wielogórska  kl. 0B
Aleksandra Żurawska  kl. I B
Natalia Żurawska  kl. III D
W kategorii wiekowej prace uczniów z klas IV-VI:
Angelika Grodzka  kl. VI B
Aleksandra Kononowicz  kl. VI D
Karolina Konarska  kl.VI B
Nikołaj Kucharski  kl.VI D
Paulina Staluszka  kl.VI B
Finaliści zostali nagrodzeni podczas uroczystego apelu, który odbył się w 

dniu 8 maja w sali św. Bonawentury. 
Poza tym komisja wyróżniła 33 inne prace, których autorzy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy. 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej. 
M. Klata, S. P. w Teresinie

Dzień Dziecka 
w Szkole Podstawowej 

w Teresinie
Pierwszy czerwca 2006 roku był z pewno-

ścią wspaniałym dniem dla uczniów z tere-
sińskiej podstawówki. Można go tak nazwać, 
gdyż tego dnia mogły w nim uczestniczyć 
dzieci z okazji ich święta. Cała impreza od-
była się na stadionie, ofi cjalnego jej otwar-
cia dokonał dyrektor szkoły Grzegorz Wię-
cek. Dzieci świetnie się bawiły pod bacznym 
okiem wychowawców i nauczycieli.  

Program tak ważnego dla naszych dzieci 
święta wypełniały zawody sportowe, obfi -
tujące w szalenie ciekawe konkurencje 
jak: indywidualny bieg na dystansie 600 
m dziewcząt i chłopców, biegi sztafetowe 
4x 100m, mecze fi nałowe w piłkę nożną i 
piłkę koszykową.

Pierwszą i zarazem otwierającą ten dzień 
konkurencją był indywidualny bieg na dy-
stansie 600m dziewcząt i chłopców. Walka 
była zacięta, gdyż młodzi lekkoatleci wal-
czyli nie o byle jaką nagrodę, lecz o Pu-
char Dyrektora Szkoły. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się również biegi sztafe-
towe 4x100m.

Zapewne dla większości dzieci najważ-
niejszym punktem dnia były mecze fi nało-
we. Mecz fi nałowy w piłkę nożną rozegrały 
reprezentacje drużyn chłopców z klas VIc i 
VId, natomiast w piłkę koszykową dziew-
częta z klas VIc i VIb.

Zarówno jeden jak i drugi mecz wyzwa-
lał wśród kibiców  wiele emocji. Tym ra-
zem los uśmiechnął się do drużyny chłop-
ców z kl. VId i dziewcząt z kl. VIb, którzy 
odnieśli zwycięstwo.

Oprócz konkurencji sportowych , dodat-
kową atrakcją tego dnia były pokazy ta-
neczne zaprezentowane przez dziewczęta 
z kl. Vb i VIb. 

Wiadomo przecież, że nie samym spor-
tem człowiek żyje i z tego względu pod-
czas całej imprezy dzieci mogły skosztować 
różnych słodkich smakołyków ufundowa-
nych przez Radę Rodziców i Bakomę, które 
niejednemu zawodnikowi dodały siły i po-
zwoliły na zwycięstwo. Wszyscy zwycięzcy 
zostali nagrodzeni za poszczególne konku-
rencje dyplomami, a niektórzy zdobyli  wy-
marzony Puchar Dyrektora Szkoły. 

Ten dzień dostarczył zapewne wszyst-
kim pociechom wielu wrażeń, dlatego war-
to podziękować rodzicom za pomoc w zor-
ganizowaniu Dnia Dziecka, ufundowanie 
nagród, Bakomie  za przepyszne jogurty, a 
także tym, którzy przyczynili się do tego, 
że uśmiech na twarzach dzieci gościł nie-
podzielnie w tym dniu.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
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Pisząc o tym wydarzeniu 
chciałabym serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do zorgani-
zowania wycieczki wspierając 
nas fi nansowo. Dziękuję bar-
dzo Pani Marzenie Wójcickiej, 
koordynatorowi Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Panu 
przewodniczącemu Rady Gmi-
ny, Tadeuszowi Olechowskiemu 
za okazanie życzliwości i ofi aro-
wanie środków, które pozwoliły 
na obniżenie kosztów wyciecz-
ki dla uczniów. Państwa pomoc 
jest dla nas bardzo ważna i po-
trzebna. Słowa wdzięczności pra-
gnę skierować również do Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Szymanowie za przekazanie 
pieniędzy na niespodziankę dla 
uczestników wycieczki.

W dniach 23–26 maja 34 
uczniów klasy III i IV pojecha-
ło na czterodniową wycieczkę do 
Zakopanego pod opieką pani Te-
resy Lisek, Bożeny Durczak i Ewy 
Soboty.

Pierwszego dnia wstąpiliśmy 
do Krakowa, aby poznać uro-
ki dawnej stolicy Polski. Pogoda 
tego dnia dopisała, więc mogli-
śmy podziwiać w słońcu Wawel, 
Smoka Wawelskiego, posłuchać 
hejnału z wieży Kościoła Ma-
riackiego i kupić pamiątki przy 
Sukiennicach. Spacerując przez 
Planty otaczające Stare Miasto 
zobaczyliśmy pomnik Patrona 
naszej szkoły oraz słynne „pa-
pieskie okno” przy ulicy Fran-
ciszkańskiej. Wieczorem dotarli-
śmy do pensjonatu w Białym Du-
najcu, gdzie rozgościliśmy się w 
swoich pokojach.

W środę pogoda nie przywita-
ła nas słońcem, ale nie przeszko-
dziło to w zaplanowanej wypra-
wie do Doliny Kościeliskiej. Za-
opatrzeni w peleryny przeciw-
deszczowe ruszyliśmy w drogę. 
Widoki były nieco przysłonię-
te chmurami, ale i tak było pięk-
nie. Przeszliśmy też skalnymi ko-
rytarzami Jaskini Mroźnej, w któ-
rej zadziwiały nas rzeźby natury. 
Nieco przemoknięci wróciliśmy 
do pensjonatu, ale gościnność gó-
rali pozwoliła nam wypić gorącą 

herbatę i wysuszyć się po wypra-
wie. Wieczorem świetnie  bawili-
śmy się na dyskotece i zapomnie-
liśmy o deszczu.

Czwartek w Tatrach przywitał 
nas słońcem. Wybraliśmy się do 
Zakopanego, aby obejrzeć skocz-
nie narciarskie. Stamtąd przez 
Dolinę Białego powędrowaliśmy 
dalej, pięknym szlakiem wzdłuż 
górskiego potoku. Na zboczach 
gór robiliśmy zdjęcia na tle zale-
gającego śniegu i panoramy Tatr. 
Pani przewodnik poprowadziła 
nas wcale niełatwą trasą do Kala-
tówek. Po odpoczynku w schroni-
sku udaliśmy się do Pustelni Brata 
Alberta i dalej do Kuźnic. 

Odwiedziliśmy jeszcze Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach, skąd podziwiali-
śmy widok na Giewont. Zobaczy-
liśmy także zabytkowy cmentarz 
na Pęksowym Brzysku i poszli-
śmy na Krupówki. Tam mogliśmy 
kupić upominki dla bliskich. Wie-
czorem znowu bawiliśmy się przy 
muzyce i zmęczenie po wyprawie 
poszło w niepamięć.

26 maja, piątek, to ostatni dzień 
wycieczki. Po pożegnaniu Białego 
Dunajca i widoku Tatr udaliśmy 
się do Wieliczki, gdzie zwiedza-
liśmy Kopalnię Soli. Jeziorka so-
lankowe, rzeźby, a przede wszyst-
kim Kaplica św. Kingi zadziwia-
ła wszystkich. 

Szkoda było opuszczać Pod-
hale, piękne widoki i zwiedza-
ne miejsca. Podróż mijała dość 
szybko, bo nie zabrakło piose-
nek w wykonaniu naszych zdol-
nych turystów. Nie wiadomo kie-
dy znaleźliśmy się w Częstocho-
wie. Z trasy oglądaliśmy helikop-
tery z obsługi papieskiej krążące 
nad Jasną Górą. Akurat wtedy lą-
dował tam Papież Benedykt VI. 
Dzięki życzliwości Rady Rodzi-
ców, nadszedł czas na obiecaną 
niespodziankę. Uczniowie posi-
lili się w Mc Donald’s i wyruszy-
liśmy dalej. Punktualnie o 21.00 
dotarliśmy do Szymanowa.

Wszyscy uczestnicy wycieczki 
długo wspominali tę wyprawę, a 
trzecioklasiści  wręczyli rodzicom 
pamiętniki z wycieczki z gorący-
mi podziękowaniami.

Ewa Sobota

Ale Heca… –
sukces teresińskiego TEATRU SŁOWO

W dniach 08-10 czerwca aktorzy Teatru Słowo 
uczestniczyli w XVII. Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca 2006 
w Płocku. Był to dla młodych adeptów sztuki ak-
torskiej czas radosny i pogodny, czas silnych prze-
żyć i skupienia, czas wytężonej artystycznej pracy. 
Spotkaliśmy w Płocku przyjaciół, którzy wspiera-
li nas mądrością, wiedzą, doświadczeniem i ludz-
ką serdecznością, bez której życie byłoby o wie-
le smutniejsze.

Właśnie z przyjaźni rodzi się sztuka teatru, z 
rozmowy o codziennym życiu, z potrzeby bycia z 
drugim człowiekiem. Teatr dziecięcy i młodzieżo-
wy powstaje w każdym czasie i miejscu. Tradycyj-
ny czy podwórkowy, z kurtynę z koca, na trzepa-
ku lub z kotarą w drzwiach. 

Jury XVII. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca” 2006 w skła-
dzie: Cezary Domagała – aktor reżyser, Krysty-
na Stańczak-Pałyga – muzyk, specjalista śpiewu z 
MEN, Elżbieta Piwek-Jóźwicka – aktorka Teatru im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu, Lidia Woźniczka- 
aktorka teatru „Stacja Szamocin”, Roma Ludwicka- 
pedagog teatru i dramy, Wojciech Feliksiak – reży-
ser, teatrolog, dyrektor Stołecznego Centrum Edu-
kacji Kulturalnej, Tadeusz Bystram – reżyser, po-
stanowiło przyznać Teatrowi Słowo z Gimnazjum 
w Teresinie I. nagrodę za spektakl „Referent”. Jed-
nocześnie jury nagrodziło pana Tomasza Daczko, 
przyznając mu nagrodę instruktorską. Młodzi ar-
tyści otrzymali piękną statuetkę Króla Maciusia I 

oraz cenne nagrody rzeczowe: wieżę hi-fi  i aparat 
cyfrowy ufundowane przez Koncern Energetycz-
ny Energa S.A.

Jak podkreślali jurorzy, spektakl „Referent” stoi 
na bardzo wysokim poziomie, opowiada o rzeczy-
wistości widzianej przez pryzmat klientów urzęd-
niczej machiny. Odkrywa absurdalną prawdę o biu-
rokracji i urzędniczej bezduszności. Ale mimo to 
daje też nadzieję na lepsze jutro. 

Bez słów, które ofi arujemy sobie na scenie, bez 
gestów, bez muzyki i scenografi i nie byłoby sztuki 
teatru. Teatr narodził się z człowiekiem, z nim niech 
trwa i z nim niech pozostanie w swojej najszlachet-
niejszej, choć bardzo różnorodnej formie. Niechaj 
będzie to zawsze teatr wychowujący – tak jak spek-
takl „Referent” nagrodzony na płockiej „Hecy”.

Tomasz Daczko, Gimnazjum w Teresinie

Wycieczka w góry uczniów 
z Szymanowa
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P.H.U. „OST-POL”P.H.U. „OST-POL”
– oleje silnikowe– oleje silnikowe
– oleje przemysłowe– oleje przemysłowe
– smary– smary
– płyny eksploatacyjne– płyny eksploatacyjne
– filtry– filtry
– akumulatory– akumulatory
– akcesoria motoryzacyjne– akcesoria motoryzacyjne
–  opony do samochodów osobo-–  opony do samochodów osobo-

wych, ciężarowych, TIR, po-wych, ciężarowych, TIR, po-
jazdów rolniczychjazdów rolniczych

Łukasz Ostrowski, ul. Wiosenna 10
Seroki Parcel, 96-515 Teresin

tel. 0-696 037 784tel. 0-696 037 784
Czynne:

pon.–pt.: 8.3o–17.3o
sobota: 8.oo–14.oo

Chcesz sprzedaćChcesz sprzedać
swoją nieruchomość?swoją nieruchomość?

PODWARSZAWSKIE 
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI

poszukuje:
– domów 
– działek
– gospodarstw rolnych
– terenów przemysłowych

Błonie, ul. Traugutta 14 
(budynek Marcpolu)

tel. 0-22 725 55 55, 667 668 669
e-mail: nieruchomosci.blonie@wp.pl

REMONDIS  Sp. z o.o.
Oddział w Sochaczewie,

ul. Żyrardowska 6 tel. (0-46) 862-20-42
Informuje:

Od dnia 1 sierpnia 2006 r.
ulega zmianie cena naszych usług spowodowa-

na wzrostem kosztów niezależnych od działalności na-
szej działalności tj. koszty składowania, koszty utylizacji, 
koszty energii elektrycznej, koszty wodno-kanalizacyjne, 

koszy paliwa, podatki,  itp.

   Pojemnik 120 l cena 8,00 zł (+ 7 % VAT)
  Pojemnik 240 l cena 16,00 zł (+ 7 % VAT)
  Pojemnik 1100 l cena 48,00 zł (+ 7 % VAT)
 
Pozostałe warunku umów dla Naszych Klientów
Pozostają bez zmian.
Jeśli nie posiadasz pojemnika na odpady
dostarczymy go bezpłatnie na czas trwania umowy.

Wszelkie informacje uzyskasz 
po numerem telefonu (0-46) 862-20-46

w godzinach od 8.00 do 16.00

Gmina Teresin
piątki, godz. 14.15



Redakcja TIS-u dziękuje Januszowi Szostakowi 
z redakcji „Expressu Sochaczewskiego” za udostępnienie zdjęć.

Teresińska Noc Czerwcowa

Teresińska Noc Czerwcowa


