
Święta Zmartwychwstania Pańskiego są radością ze Zwycięstwa Dobra 
i Prawdy nad złem oraz Wielkanocną Nadzieją na Dzień Jutrzejszy.

Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy życzymy Świąt radosnych, szczęśliwych, 
spędzonych w gronie Najbliższych z wiarą i nadzieją na przyszłość.

Marek Olechowski – Wójt Gminy Teresin
Tadeusz Olechowski – Przewodniczący Rady Gminy Teresin

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy życzymy 
mieszkańcom Gminy Teresin, 

wszelkich łask Bożych, spokoju 
i wyciszenia w te wyjątkowe dni, 
pomyślności w życiu osobistym, 

dużo szczęścia i radości 
na co dzień, a także 

suto zastawionych stołów 
i mokrego Śmigusa Dyngusa.  

Radni „Niezależni”:
Antonina Gigier 
Hubert Konecki

Ryszard Śliwiński
Najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
dla Honorowych Dawców Krwi 

oraz Wójta i Radnych Gminy Teresin 
życzą Prezes klubu HDK 

wraz ze Współorganizatorami z OSP z Teresina

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy 
najlepsze życzenia, obfi tych darów od Chrystusa 
Zmartwychwstałego, by dary te napełniły duszę 
nadprzyrodzoną, ciało dobrym zdrowiem, rozum 
rozwagą oraz pomyślnością w życiu. Niech radość 
płynąca z tajemnicy Zbawienia napełni duszę 
pełnią radości i szczęścia dla całej rodziny.

Ze strażackim pozdrowieniem 
Prezes Henryk Kucharski

Honorowy Obywatel Teresina

W imieniu Redakcji „Teresińskiego Informatora 
Samorządowego” składam wszystkim Czytelnikom 

życzenia Wielkanocne.
Życzę Państwu, aby atmosfera świąteczna 

i rodzinna, towarzyszyła Wam przez cały rok, abyśmy 
wspólnie przeżywali sukcesy naszej Małej Ojczyzny, 

abyśmy byli dumni z zamieszkiwania na ziemi 
teresińskiej.

Zbigniew Bonalski – redaktor „TIS”

� Z prac Rady Gminy

� Sochaczewianin Roku

� Inwestycje gminne

� Z życia szkół

� Ze sportowych aren Teresina

� Misterium „Sługa Miłości”

W NUMERZE:
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Z prac Rady Gminy
Na dzień 31 marca br. zwołana zo-

stała IV sesja Rady Gminy z porząd-
kiem obrad zawierającym 13 pro-
jektów uchwał. Radni rozpoczęli od 
uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmi-
ny Teresin, określającego szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porząd-
ku, wymagania wobec osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe oraz wymaga-
nia utrzymywania zwierząt gospodar-
skich w zakresie bezpieczeństwa i czy-
stości na terenie naszej gminy. 

Podejmując następną uchwałę Rada 
uznała zasadność skargi mieszkańca 
gminy wobec wójta Marka Olechow-
skiego, zawierającej zarzut nieudziele-
nia odpowiedzi na złożone pismo. 

Kolejnych 9 punktów porządku ob-
rad, nad którymi debatowali radni, sta-
nowiły uchwały z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

Rozpoczęto od uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin obejmują-
cego obręb Gaj. Podjęto również dwie 
uchwały o przystąpieniu do sporządze-
nia zmiany miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
oraz sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Teresin obejmującego część 
obrębu Granice. Rada podjęła ponad-
to decyzję o zamianie nieruchomości 
położonych w obrębie Granice oraz o 
przeznaczeniu do sprzedaży niezabu-
dowanych nieruchomości położonych 
w miejscowościach: Seroki Parcela, Lu-
dwików i Pawłówek. 

Spośród przedłożonych projek-
tów uchwał dwie nie uzyskały akcep-
tacji Rady Gminy. Radni nie podję-
li uchwały o przeznaczeniu do sprze-
daży nieruchomości rolnej położonej 
w miejscowości Seroki Wieś, zalecając 
dokonanie zmiany w planie zagospo-

darowania przestrzennego i sprzedaż 
tego gruntu jako terenu odrolnionego. 
Odrzucono również zawartą w projek-
cie uchwały propozycję Wójta dotyczą-
cą zmiany przeznaczenia 33 ha gruntu 
położonego w Teresinie Gaju z terenu 
pod budownictwo mieszkaniowe jed-
norodzinne na teren przeznaczony pod 
zabudowę o charakterze produkcyjno-
usługowym.

W dalszej części obrad radni po-
wołali komisję inwentaryzacyjną, któ-
ra sporządzać będzie spisy inwentary-
zacyjne mienia gminnego. W skład tej 
komisji weszli: Ryszard Kacprzak, Anna 
Rybak, Ryszard Śliwiński, Antonina Gi-
gier i Hubert Konecki. 

Ostatnią podjętą na IV sesji uchwa-
łą Rada Gminy określiła zasady i tryb 
przyznawania wyróżnień, nagród i sty-
pendiów sportowych dla zawodników 
sportowych i ich trenerów. 

Dorota Dorodzińska

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.

Harmonogram selektywnej zbiórki 
odpadów

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

Miesiąc                      Dni zbiórki w Gminie
 strefa południowa strefa 
północna
Kwiecień 26 27
Maj 24 25
Czerwiec 23 24
Lipiec 24 25
Sierpień 23 24
Wrzesień 23 25
Październik 20 23
Listopad 24 27
Grudzień 22 23

Informacja Rzecznika
Z każdym miesiącem wzrasta gorączka przedwy-

borcza. Dotyka to też naszego miesięcznika. Pod-
czas ostatniej sesji grupa radnych przypuściła atak 
na „TIS”. Radna Irena Jańdzińska poddała totalnej 
krytyce ostatni numer gazety. Kartkując strony po-
instruowała mnie: Co nie powinno być w miesięcz-
niku, co powinno być, jaki powinien być rozkład 
tekstów… radny Ryszard Kacprzak posądził mnie o 
tchórzostwo. Jego zdaniem napisałem tekst o nim, 
w bojaźni przed nim i jego … żoną.

Dlaczego poruszam te kwestie? Od 1989 roku 
wysłuchuję samorządowców, jako reprezentantów 
swoich wyborców. Obydwoje radnych, krytykują-
cych moją publiczną pracę, mieli przed sobą gaze-
tę, pachnącą jeszcze farbą drukarską. Mówili więc w 
imieniu własnym.

Kiedy podejmowałem współpracę medialną z 
U.G. w Teresinie, założyłem sobie, że nasza gminna 
gazeta będzie skierowana dla Mieszkańców. Praca 
radnych ma miejsce w sprawozdaniach z obrad sesji. 
Przeprowadzałem wywiady z szefami komisji gmin-
nych, drukowałem oświadczenia klubów radnych.

Dopóki będzie obowiązywać mnie umowa, w 
ten sposób będę przedstawiał pracę samorządu. Je-
stem przeciwny kreowaniu ludzi, tylko dlatego, że 
są… radnymi. Wykonują oni swoje obowiązki, któ-
re wynikają z demokratycznych wyborów. W dodat-
ku otrzymują wynagrodzenie z kasy gminnej. Do-
datkowe prezentacje, za kilka miesięcy, określi or-
dynacja wyborcza. 

A w naszej gazecie będzie nadal dużo informacji 
o wszystkim co dzieje się na ziemi teresińskiej. Rów-
nież o wydarzeniach przy ulicy Zielonej.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin
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Gmina Teresin – dwa kroki w tył
Gdy w dniu 15 marca otworzyłem posiedzenie Komisji Rolnic-

twa Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego, 
jako jej przewodniczący byłem pewien, iż komisja projekt uchwa-
ły w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Teresin-Gaj, zaopiniuje pozytywnie. Po dwóch godzi-
nach dyskusji okazało się, że komisja ku mojemu wielkiemu zasko-
czeniu nie wypracowała stanowiska (2 głosy za projektem, 2 głosy 
przeciw, 1 głos wstrzymujący).

Przychodząc na sesję Rady Gminy w dniu 17 marca już na jej po-
czątku zostałem zaskoczony po raz drugi, a to dzięki radnemu Szy-
monowi Drzazdze, który jako przewodniczący klubu „Praca i Uczci-
wość”, złożył wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z porządku 
obrad sesji. „Wiele osób, oraz sam sołtys Teresina-Gaju” – jak po-
wiedział radny Drzazga, są przeciw podjęciu tej uchwały, i tym sa-
mym powstaniu w pobliżu osiedla mieszkaniowego inwestycji prze-
mysłowo-handlowej. Radni przez głosowanie zdecydowali, iż pro-
jektem tej uchwały na tej sesji Rady Gminy nie będziemy się zaj-
mować. Moim zdaniem, był to pierwszy krok w tył naszej bogatej, 
a tym samym już trochę biedniejszej gminy. Po zebraniu wiejskim 
z mieszkańcami Teresina-Gaju, które odbyło się w Urzędzie Gmi-
ny, gdzie gospodarzem był sołtys wsi Teresin-Gaj, projekt uchwały 
wrócił ponownie do zaopiniowania przez naszą komisję. W związ-
ku z tym, iż już raz nad projektem tej uchwały komisja obradowała, 
jako przewodniczący postanowiłem zająć się głównie treścią proto-
kołu zebrania wiejskiego wsi Teresin-Gaj. Jedna z pracownic Urzędu 
Gminy streściła członkom komisji protokół z którego wynikało, iż 
w tym zebraniu brało udział 41 mieszkańców, przedstawicieli pra-
wie wszystkich rodzin tej wsi, 31 z nich było za tym, aby pozytywnie 
zaopiniować zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, 6 
głosów było przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Po krótkiej dyskusji 
przeszliśmy do głosowania, w wyniku którego trzech członków ko-
misji było przeciwko zmianie planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Tresin-Gaj (wszyscy „Praca i Uczciwość”), ja jako je-
dyny głosowałem za projektem tej uchwały. Biorąc pod uwagę gło-
sowanie, komisja projektu tej uchwały nie poparła. 

Na sesji w dniu 31 marca 2006 roku, Wójtowi, Radzie Gminy, i 
zebranym gościom przedstawiłem protokół z posiedzeń naszej ko-
misji, prosząc na koniec o poparcie projektu tej uchwały. Uważam, 
że przyjęcie jej przyniesie Gminie Teresin same korzyści, takie jak:

1. zmniejszenie bezrobocia, 
2. duży wpływ z podatków do budżetu gminy, dzięki którym mo-

żemy przeznaczyć te pieniądze na inwestycje. 

Zwróciłem uwagę również na głos mieszkańców wsi Teresin-Gaj, 
który moim zdaniem był jednoznaczny i popierał projekt uchwały. 
Jednak nie dla wszystkich radnych głos mieszkańców, którzy są na-
szymi wyborcami ma jakiekolwiek znaczenie, nie dla wszystkich też 
dobro naszej Gminy Teresin jest na pierwszym miejscu. 

Nie przyjmując projektu uchwały w sprawie zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części obrębu Teresin-Gaj, gmi-
na nasza zrobiła drugi krok w tył. Kto nie wykorzystuje tak olbrzy-
miej szansy na pozyskanie tak dużego inwestora, moim skromnym 
zdaniem, nawet nie stoi w miejscu, tylko cofa się.

Hubert Konecki
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Infrastruktury Technicznej

 Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

P.S. Radni z klubu „Niezależni” – Antonina Gigier i Ryszard Śliwiński zgadzają 
się z przedstawioną w artykule opinią radnego Huberta Koneckiego, oraz popie-
rają projekt uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści obrębu Teresin-Gaj.

   Jubileusz
   tuż, tuż...

W bieżącym roku szkolnym, teresińska podsta-
wówka obchodzi dwie ważne rocznice. Pierwszą jest 
pięćdziesięciolecie powstania jednej z najznamienit-
szych placówek oświatowych na terenie naszej gmi-
ny. Kolejną, równie istotną uroczystością, do której 
przygotowania trwają od kilku miesięcy, jest dzie-
siąta rocznica nadania szkole imienia św. Maksymi-
liana Kolbego. Pamięć patrona zobowiązuje, zatem 
obchody przybiorą, z pewnością, charakter bardzo 
uroczysty. Zaangażowanie nauczycieli we wszelkie 
przygotowujące do nadchodzącego święta, projek-
ty oraz czynny udział w przygotowaniach uczniów, 
pozwalają przypuszczać, iż będzie to wielkie święto 
Szkoły Podstawowej w Teresinie. 

Nauczyciele zorganizowali cykl imprez umoż-
liwiających dzieciom poznanie dziejów ich szko-
ły oraz przybliżających sylwetkę ojca Maksymi-
liana. Jedną z imprez, integralnie związanych z ob-
chodami dnia patrona, był konkurs recytatorski po-
święcony wierszom o świętym Maksymilianie Kol-
bem. Nie było zaskoczeniem, iż w konkursie wzięła 
udział ponad osiemdziesięcioro naszych dzieci z kl. 
I-III, świetnie przygotowanych przez swych opieku-
nów. Pragniemy serdecznie podziękować pani Nata-
lii Fijewskiej-Zdanowskiej za profesjonalne wspar-
cie i pomoc w ocenie występów fi nałowych. Jury 
w składzie: siostra Ewa Gliwa, pani Anna Bodych 
oraz wspomniana pani Natalia, jako przewodni-
cząca, miało niełatwe zadanie, by spośród tak du-
żej, utalentowanej grupy wybrać najciekawszą, naj-
bardziej interesującą interpretację. Wszyscy uczest-
nicy konkursu mogą poczuć się zwycięzcami, gdyż 
deklamowane utwory poświęcone naszemu patro-
nowi nie należą do najłatwiejszych. Na szczególne 
wyróżnienie, zdaniem jury, zasługują: 

kl. I
1. Agata Kwiatkowska kl. Ic
2. Zuzia Kołodziejak kl. Id
3. Ola Żurawska kl. Ib

kl. II
1. Janek Krukowski kl. IIa
2. Dominika Ładziak kl. IIb
3. Asia Kaniewska kl. IIb

kl. III
1. Konrad Paluchowski kl. IIIc
2. Maciek Żołądź kl. IIb
3. Julka Majcher kl. IIIc

Wszystkim młodym talentom gratulujemy, ufając, 
że będą pielęgnowały i rozwijały pod opieką swych 
nauczycielek i rodziców zarówno zamiłowanie do 
poezji, jak i szacunek dla postawy etycznej, moral-
nej prezentowanej przez wybitnego patrona. Wrę-
czenie nagród laureatom konkursów nastąpi w dniu 
8. maja, w trakcie uroczystości rocznicowej.

Barbara Załuska
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29 marca w Sochaczewie głośno było o Teresinie. W tam-
tejszej Szkole Muzycznej rozstrzygnięto VIII Edycję Kon-
kursu „Sochaczewianin Roku”.

Przypomnijmy, że pierwszym laureatem był Jerzy Kru-
pa, znany w naszej gminie. Wśród 11-tu nominowanych do 
„Sochaczewianina Roku 2005” byli nasi reprezentanci: Ma-
rek Olechowski i Tadeusz Szymańczak.

Pierwszy z nich, wójt Teresina, stanął na podium. Zajął 
trzecie miejsce. Pan Tadeusz też był w czołówce. Laureatem 

został Bronisław Gawrylczyk, działacz sportowy z Sochacze-
wa. Ale to nie koniec obecności Teresina. Oprawę muzycz-
ną był świetny występ Zespołu o Wdzięcznej nazwie z Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury.

Marek Olechowski odbierając nagrodę (obraz olejny) 
powiedział, że „cieszy się, iż nie został Sochaczewianinem 
Roku, bo musiałby się przeprowadzić do Sochaczewa, a tego 
by nigdy nie zrobił…”

Zbigniew Bonalski

Dzień Teresina w SochaczewieDzień Teresina w Sochaczewie

Mistrz Polski z Teresina
Jak pisaliśmy przed tygodniem, Ka-

mil Kamiński, zapaśnik LKS Greiner 
Mazowsze Teresin wywalczył na zawo-
dach w Krapkowicach tytuł Mistrza Pol-
ski Juniorów! To już kolejny tegoroczny 
triumf zawodników z Teresina. Wcze-
śniej miano międzynarodowego mistrza 
kraju kadetów zdobył Artur Szymczyk.

18-letni Kamil Kamiński na co dzień 
uczeń Zespołu Szkół w Teresinie wspa-
niale trafi ł z formą i na matach Krap-
kowic był nie do pokonania. Rewela-
cja zawodów – tak mówili fachowcy, 
gdy po piątym zwycięskim pojedyn-
ku Kamil mógł cieszyć się ze swoje-
go pierwszego medalu tej rangi. Suk-
ces jest tym większy, że nasz zapaśnik 
dopiero pierwszy rok jest juniorem i 
jednocześnie był najmłodszym trium-
fatorem mistrzostw. Sam fakt, że w pół-

fi nale dosłownie „zajeździł” głównego 
faworyta kategorii wagowej 84 kg uty-
tułowanego Pawła Szwenka (AKS Bia-
łogard), którego trenerzy poddali w 
trzeciej rundzie  był zaskoczeniem, a 
jednocześnie świadczy o znakomitym 
przygotowaniu kondycyjnym i walecz-

ności Kamila. Że jest najlepszym w Pol-
sce zapaśnikiem wśród juniorów kate-
gorii 84 kg udowodnił w pojedynku fi -

nałowym, gdzie w dwóch rundach wy-
grał z Przemysławem Piotrowskim ze 
Spartakusa Pyrzyce. „Szczerze powiem, 
nie liczyłem na aż tak efektowny wy-
stęp, ale po dwóch walkach czułem, że 
medal jest bardzo realny. Gdy w wygra-
łem z Pawłem Szwenkiem, który do-
tychczas był niepokonany, a w pojedyn-
ku ze mną zupełnie opadł z sił, wiedzia-
łem, że stać mnie na jeszcze więcej. Fi-
nałowy przeciwnik postawił równie 
ciężkie warunki, ale starałem się cały 
czas kontrolować jego ruchy. W efek-
cie wygrałem nie tracąc punktu. To mój 
pierwszy tytuł. Jestem bardzo dumny” – 
powiedział po dekoracji złoty medali-
sta Mistrzostw Polski Kamil Kamiński. 
My gratulujemy tak ogromnego suk-
cesu i życzymy podobnych osiągnięć 
w zbliżających się Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski juniorów!

(mo)



Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 44/2006/2006 55Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 44/2006/2006 55

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/26/04 Rady Gmi-
ny Teresin z dnia 15 kwietnia 2004 

roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obrębu 
Zielonka, gmina Teresin zawiadamiam 

o wyłożeniu 
do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Teresin
obejmującego obręb Zielonka

wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 19 kwietnia 
2006 roku do dnia 12 maja 2006 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 rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 11 maja 

2006 roku w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy Teresin o godz. 14.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każ-
dy 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 jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do 26 

maja 2006 roku. 
Wójt Gminy Teresin

/-/ mgr Marek Olechowski

Na ogół tak właśnie dorośli ko-
mentują negatywne zachowania na-
stolatków. Uważają, że kiedyś było le-
piej, że oni sami nie byli tak źli, nie-
grzeczni, że nie było takich przeja-
wów agresji, itp. Możliwe, że mają ra-
cję. Sama należę do tych dorosłych, 
którzy z nostalgią wspominają wła-
sną młodość i wydaje mi się, że było 
spokojniej. Tylko co z tego? Nie ma 
możliwości powrotu do przeszłości. 
Jedyna rzecz, na którą mamy wpływ 
to teraźniejszość. Jeśli wydaje nam 
się, że coś złego dzieje się z dzisiej-
szymi nastolatkami, to nie możemy 
opuścić rąk, narzekać i czekać aż ktoś 
(coś) zmieni młodych ludzi na lep-
szych. Najczęściej takie oczekiwania 
rodzice kierują w stronę nauczycie-
li, pedagogów, psychologów,  całej 
szkoły. Oczywiście mają rację, po-
nieważ ci ludzie pracują z młodzie-
żą, są specjalistami w zakresie pozy-
tywnego oddziaływania na swoich 
wychowanków, mają ku temu pre-
dyspozycje i odpowiednią praktykę. 
Ale czy to jedyne pole, na którym 
mają rozwijać się prawidłowe relacje 
między młodymi ludźmi? Nie, nie je-
dyne, a nawet nie podstawowe. Tym 
pierwszym i najważniejszym polem 
do uprawy i rozwoju dobrych cha-
rakterów jest dom, rodzina, są rodzi-
ce i inni opiekunowie. Większość ro-
dziców zdaje sobie z tego sprawę, ale 
niestety są tacy, dla których pozy-
tywne kontakty z własnymi dziećmi 
nie stanowią podstawowego zadania 
w życiu. A może jest tak, że nie po-
trafi ą oni być z własnym dzieckiem 
i wychowywać go właściwie. Co to 
znaczy to właściwie? Odpowiedź jest 
łatwa i trudna zarazem. Nie ma go-
towych recept. 

Wychowanie to proces, który 
ulega przemianom wraz z rozwo-
jem dziecka. Dla mnie, z punktu wi-
dzenia psychologa szkolnego ważną 
rzeczą jest więź łącząca rodziców i 
ich dzieci. Czasem mam wrażenie, 
że niektórzy młodzi ludzie wycho-
wują się sami. Dorośli zajęci własny-
mi sprawami, zabiegani i zaangażo-
wani w pracę lub uwikłani w nało-
gi, nie nawiązują właściwych relacji 
ze swoimi dziećmi. Czego potrzebu-

ją te dzieci? Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że są spragnione tego, aby 
je ktoś rozumiał, akceptował i kochał 
takimi jakimi są. Potrzebują rozma-
wiać. Oczywiście ta rozmowa to nie 
może być monolog dorosłego. Nasto-
latek bardzo nie lubi, gdy ktoś go po-
ucza i nakazuje. Lubi, jeśli w rozmo-
wie może przekazać swoje zdanie, je-
śli jest wysłuchany i jeśli przedstawia 
mu się argumenty. Lubi podejmować 
dyskusję. Oczywiście lubi mieć rację 
i za wszelką cenę stara się forsować 
własną wizję. Nie znaczy to jednak, 
że nie liczy się ze zdaniem rodzica. 
Tak naprawdę dzieci i nastolatki po-
szukują autorytetu i dobrze jeśli ro-
dzicom udało się zdobyć zaufanie 
swoich pociech. Dzięki mądrej roz-
mowie, w której każdy bez względu 
na wiek może liczyć na wysłuchanie i 
obdarzony zostanie szacunkiem, bu-
dowane są właśnie te dobre relacje. 
Tego jak rozmawiać, dzieci uczą się 
od swoich rodziców. To dorośli mu-
szą sami zadbać o to, aby konwersa-
cja przebiegała we właściwy sposób. 
I nawet jeśli jest to na początku bar-
dzo trudne, to nie wolno rezygno-
wać. Nawet jeśli do tej pory nie udało 
się porozmawiać naprawdę, to warto 
próbować aż do skutku. Oczywiście 
może zdarzyć się tak, że sami jako 
dorośli nie posiadamy tej umiejęt-
ności wykształconej w odpowiedni 
sposób. Co wtedy? Wówczas trzeba 
tę zdolność w sobie kształtować. 

Można skorzystać z podpowie-
dzi innych osób. To nie jest wstyd, 
jeśli ktoś w trosce o dobre relacje z 
własnym dzieckiem szuka pomocy 
u specjalistów. To raczej wielka od-
waga i mądrość. Dlatego zachęcam 
Państwa to częstszych rozmów ze 
swoimi dziećmi. Zachęcam też do 
odwiedzin psychologa lub pedago-
ga szkolnego. Dla rodziców dzieci, 
które uczęszczają do Gimnazjum w 
Teresinie jestem do dyspozycji co-
dziennie. Można przyjść i porozma-
wiać, poradzić się. Jeśli rozmowa z 
własnym dzieckiem jest w danym 
momencie za trudna, ta z psycholo-
giem może ją ułatwić. Zapraszam.

Beata Pożarska

ACH, TA DZISIEJSZA 
MŁODZIEŻ.....
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BRG 0047/38/06 Teresin, 10 kwietnia 2006 r.
 Pan Zbigniew Bonalski
 Rzecznik Prasowy
 Urzędu Gminy w Teresinie

Zgodnie z ustaleniami z ostatniej sesji Rady Gminy (31 marca br.) w załączeniu przekazuję Protokół z kontroli dróg 
gminnych przyjęty przez Radę Gminy w dniu 17 marca br. oraz relację z IV sesji Rady Gminy – z prośbą o opubliko-
wanie w kwietniowym numerze „Teresińskiego Informatora Samorządowego” 

/-/ Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Kontrola problemowa wykonania in-
westycji drogowych obejmowała dro-
gi w: Masznie, Paskach Starych, Topo-
łowie, Pawłówku, Skrzelewie, Mikołaje-
wie, Teresinie – ul. Dębowa, Brata Che-
rubina i Graniczna.

Kontroli dokonano w oparciu o anali-
zę następujących dokumentów z referatu 
ds. inwestycji i zamówień publicznych:

– dokumentacja przetargowa,
– umowy zawarte z wykonawcami,
– umowy zawarte z inspektorem nad-

zoru,
– specyfi kacje istotnych warunków 

zamówienia,
– dokumenty przedmiaru robót,
– dzienniki budowy,
– wniosek do Prokuratora rejonowe-

go o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa,

– protokoły odbioru robót,
– ekspertyza wykonana na zlecenie 

Wójta Gminy Teresin przez Biuro Usług 
Technicznych Inżynierii Lądowej. 

W toku prowadzonej kontroli usta-
lono co następuje:

I. Dokumentacja przetargowa sporzą-
dzona została bez zastrzeżeń.

II. Umowy na wykonanie robót dro-
gowych.

Treść umów nie budzi zastrzeżeń i w 
pełni zabezpiecza interes inwestora. In-
westor nie wykorzystał jednak upraw-
nień jakie dawała mu podpisana przez 
niego umowa, oraz nie spełnił przyjętych 
na siebie, a wynikających z umowy obo-
wiązków. W szczególności:

A. Urząd nie sprawował bieżącego 
nadzoru nad realizacją umów, do cze-
go umowy zobowiązywały Marka Misia-
ka kierownika Referatu Inwestycji i Za-
mówień Publicznych, zarówno jeśli cho-
dzi o prace budowlane jak i o kontrolę 

działań inspektora nadzoru. Było to bez-
pośrednią przyczyną nieprawidłowości w 
realizowanych pracach.

B. Nie dokonano odbioru robót za-
nikowych (dowód: oświadczenie Marka 
Misiaka – załącznik nr 1), co świadczy 
zdaniem kontrolującego o braku elemen-
tarnej kontroli.

C. Potwierdzano nieprawdę w pro-
tokołach odbioru i dopuszczano do sy-
tuacji, w której w zakresie odbioru robót 
istnieją dwa wzajemnie wykluczające się 
protokoły odbioru, co w zasadniczy spo-
sób utrudnia inwestorowi egzekwowanie 
należnych mu uprawnień. 

Potwierdzanie nieprawdy przejawia 
się w tym, że:

– W protokołach odbioru odnotowy-
wano wykonanie robót zgodnie z doku-
mentacją, podczas gdy wykonana eks-
pertyza przeprowadzona przez Biuro 
Usług Technicznych Inżynierii Lądo-
wej mgr inż. Włodzimierz Walerych (z 
udziałem radnych) wykazała, że na dro-
gach w Masznie, Paskach Starych, Topo-
łowie, Pawłówku, Skrzelewie, Teresinie – 
ul. Dębowa i Graniczna podkład tłucz-
niowy był zaniżony. W grubościach od-
biegał on od ustaleń umowy od 2 do 12,5 
cm. Łącznie wykonawca nie wbudował 
materiału o wartości 179.195,59 zł (za-
łącznik nr 2).

– Wpisywano terminy wykonania ro-
bót niezgodne ze stanem faktycznym, co 
w efekcie umożliwiało wykonawcy prze-
ciąganie realizacji zadania bez ponosze-
nia konsekwencji (np. droga w Pawłów-
ku).

D. Brak dyscypliny fi nansowej.
Kontrolując płatności dokonywane 

przez inwestora na rzecz wykonawcy 
stwierdzono, że inwestor nie wykorzysty-
wał uprawnień danych mu w ustaleniach 
§7 umów, określającego termin płatności 

w ciągu 30 dni. Zdecydowana większość 
płatności dokonywana była w trybie bar-
dzo pilnym. Szczególny przypadek odno-
towany przez kontrolującego to Faktura 
nr 28 z dnia 14.07.2005 r. dotycząca ro-
bót: za wykonanie nakładki asfaltowej na 
drodze gminnej Mikołajew-Kawęczyn, 
na kwotę 61.387,68 zł. Faktura ta została 
wystawiona, przyjęta w urzędzie i zapła-
cona w tym samym dniu, tj. 14.07.2005 
r.; podczas gdy protokół odbioru stwier-
dza, że prace zakończono 15.07.2005 r., a 
sam protokół odbioru sporządzony zo-
stał 22.07.2005 r. Z tych ustaleń wynika, 
że wypłata mogła być zrealizowana naj-
wcześniej w dniu 23.07.2005 r., a została 
wykonana jak już wyżej zostało wskazane 
w dniu 14.07.2005 r. (dowód: kserokopia 
faktury z adnotacją skarbnika o dokona-
niu płatności).

Całkowicie bezpodstawne były płat-
ności dokonywane w oparciu o faktury 
cząstkowe, bowiem wypłaty te dokony-
wane były bez protokołów bezusterko-
wego odbioru robót. Stanowi to naru-
szenie ustaleń §7 umów (np. droga w 
Pawłówku).

Przytoczone powyżej przykłady wska-
zują zdaniem kontrolującego na niczym 
nieuzasadnioną „troskę” inwestora o in-
teres fi nansowy wykonawcy. Świadczy to 
także o braku skoordynowanego nadzoru 
nad przebiegiem prac oraz nad popraw-
nością dyscypliny fi nansowej w dokony-
waniu wypłat. Poprawna gospodarka fi -
nansowa posiadanymi środkami polega 
bowiem na tym, że środki te znajdując 
się na rachunku bankowym procentu-
ją. Tak więc posiadacz tych środków po-
winien dokonywać wypłat do których 
jest zobowiązany możliwie najpóźniej, 
ale bez przekroczenia terminu płatno-
ści określonego w umowie. Jak wynika z 
przytoczonych wcześniej przykładów, ten 
sposób rozumienia poprawności gospo-

Na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca br. został przyjęty protokół z kontroli wykonania inwestycji drogowych, którą prze-
prowadził radny Szymon Drzazga, członek Komisji Rewizyjnej.

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Teresin, Radnego Szymona Drzazgę na 

podstawie uchwały Rady Gminy Nr X\54\05 z dnia 17 listopada 2005 r. w ramach zgłoszonego zdania odrębnego do proto-
kołu Komisji z dnia 5 grudnia 2005 r.
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darki fi nansowej, nie znalazł zastosowa-
nia w rozliczeniach gminy Teresin z wy-
konawcami robót drogowych objętych 
niniejszą kontrolą. Musi to zastanawiać 
i budzić krytykę, zwłaszcza w kontekście 
nieprawidłowości w wykonaniu prac.

E. Kary umowne.
Umowy podpisane z wykonawca-

mi wszystkich objętych kontrolą robót 
drogowych ustalały, że roboty te będą 
wykonane w terminach określonych w 
umowach, a wykonawca będzie pono-
sił pełną odpowiedzialność za komplet-
ne, wysokiej jakości i terminowe wyko-
nanie przedmiotu umowy (§4 pkt 1 i 2 
umowy). Kontrola robót wykonana z 
inicjatywy radnych przez Biuro Usług 
Technicznych Inżynierii Lądowej, oraz z 
udziałem dwóch członków Komisji Re-
wizyjnej wykazała, że treść cytowanego 
wyżej § 4 umowy potraktowana zosta-
ła przez wykonawcę jako nie odnosząca 
się do niego. 

Wójt Gminy Teresin po otrzyma-
niu wyników ekspertyzy którą zlecił na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalił datę 
20.11.2005 r. jako datę pełnego usunięcia 
stwierdzonych przez ekspertyz nieprawi-
dłowości. Ta decyzja Wójta w niczym nie 
zmienia faktu, że kary umowne przysłu-
gują inwestorowi licząc je od pierwsze-
go dnia po upływie terminu zakończenia 
prac określonego poszczególnymi umo-
wami i biegną do daty protokołu odbio-
ru końcowego. Przy czym za protokół 
końcowy, który traktować można jako 
dokument określający termin zakończe-
nia prac uznać należy protokół sporzą-
dzony po usunięciu usterek wykazanych 
w ekspertyzie. Do zadziwiających nale-
ży zaliczyć sytuację, w której w tym sa-
mym zadaniu inwestycyjnym występu-
ją dwa protokoły odbioru końcowego, 
przy czym protokół datowany później 
nie anuluje ważności protokołu odbioru 
końcowego datowanego kilka miesięcy 
wcześniej (zwłaszcza, że protokół wcze-
śniejszy potwierdza nieprawdę o czym 
napisano powyżej).

Wszelkie dopuszczalne granice przy-
zwoitości zostały przekroczone w proto-
kołach odbioru końcowego datowanych 
w listopadzie 2005 r. Protokoły te sporzą-
dzone zostały przez komisję w następu-
jącym składzie:

Pan Marek Olechowski – dokonujący 
odbioru, Wójt Gminy Teresin,

Pan Włodzimierz Kłos – członek Ko-
misji, Inspektor Nadzoru,

Pan Ryszard Śliwiński – członek Ko-
misji, radny Gminy Teresin,

Pani Anna Góralczyk – członek Komi-
sji, Urząd Gminy Teresin.

W protokołach tych zawarte zostało 
stwierdzenie napisane wytłuszczonym 
drukiem i podkreślające, że mimo tego, 

iż usuwanie usterek podniosło koszt wy-
konania zadania, to wykonawca otrzyma 
tylko taką zapłatę jaka została określona 
w umowie. Nieodparcie nasuwa się py-
tanie: czy mogło być zastosowane inne 
rozwiązanie?

Zgodnie z treścią §8 pkt 3 umów pod-
pisanych między wykonawcami dróg a 
Gminą Teresin, za nieterminowe wyko-
nanie prac „Wykonawca zapłaci Zama-
wiającemu kary umowne w wysokości 
0,5% wartości Umowy, za każdy dzień 
zwłoki”. Kary należne Gminie Teresin 
wynoszą:

– Maszna  -   46.647,15 zł
– ul. Dębowa -   44.358,17 zł
– Skrzelew I -   36.322,29 zł
– Skrzelew II -   14.425,16 zł
– Paski Stare -   70.582,40 zł
– Pawłówek -   47.308,12 zł
 RAZEM:  - 259.643,29 zł

F. Ulica Graniczna.
Oddzielnego potraktowania wymaga 

zdaniem kontrolujących zadanie inwe-
stycyjne: budowa ul. Granicznej. Kon-
trolujący stwierdza, że ul. Graniczna 
zbudowana została z naruszeniem usta-
leń umowy. Polegało to na tym, że pod-
kład z tłucznia określony w umowie na 
20 cm na całej powierzchni ulicy, zo-
stał zróżnicowany w grubościach. Jeżeli 
względy technologiczne wymagały takich 
zmian, to mogły one być wprowadzone 
poprzez spisanie i podpisanie aneksu do 
umowy. Jak to ustala umowa „wszystkie 
zmiany jej treści dla swojej ważności mu-
szą mieć charakter pisemny”. W prakty-
ce działanie to przyniosło taki rezultat, że 
na około 3\4 długości ulicy grubość pod-
budowy z tłucznia jest znacząco mniej-
sza niż 20 cm, a w niektórych miejscach 
grubość ta wynosi 7 cm. Zdaniem kon-
trolującego musi wpłynąć to na obniże-
nie trwałości wybudowanej drogi.

Nie dość tego, wyliczenia w dzienni-
ku budowy na których oparto zasadność 
zmian w konstrukcji drogi obarczone są 
znaczącymi błędami rachunkowymi (na 
korzyść wykonawcy, a na szkodę Gminy) 
oraz są one niezgodne z innymi zapisami 
w dzienniku budowy i z faktycznie wyko-
nanymi pracami (pobocza drogi wyko-
nano bowiem z ziemi a nie z tłucznia).

G. Topołowa.
Umowa określa grubość podbudowy 

z tłucznia na 20 cm. Ekspertyza wykaza-
ła wykonanie podbudowy o grubości 18 
cm i zaleca pogrubienie podbudowy o 2 
cm. Wykonawca nie wykonał pogrubie-
nia, a Urząd Gminy nie dopilnował re-
alizacji zalecenia ekspertyzy. Ta wadliwie 
wykonana droga odebrana została przez 
komisję Urzędu w dniu 20.06 2005 r., a 
28.06.2005 r. zapłacono fakturę za budo-
wę. Protokół odbioru uwzględniając usta-

lenia ekspertyzy potwierdził nieprawdę, 
a członkowie komisji którzy ten protokół 
podpisali narazili gminę na nieuzasad-
niony wydatek w kwocie 54.077,50 zł.

Zdaniem kontrolującego, do obowiąz-
ku komisji dokonującej odbiór należało 
zbadanie grubości podbudowy.

III. Wnioski.
Materiał zebrany w trakcie prowadzo-

nej kontroli daje zdaniem kontrolującego 
podstawy do przedstawienia następują-
cych wniosków. Należy:

2. Skierować do Prokuratury donie-
sienie na wykonawców budowy dróg, w 
związku z usiłowaniem zagarnięcia na 
szkodę Gminy Teresin kwoty 179.195,59 
zł.

7. Rozpatrzyć przydatność Pana Marka 
Misiaka do sprawowania funkcji Kierow-
nika Referatu Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych. Zdaniem kontrolującego Pan 
Marek Misiak, w związku z drastycznym 
niedopełnieniem obowiązków wynikają-
cych z uprawnień nadanych mu w umo-
wach z Wykonawcami oraz w umowach z 
Inspektorem Nadzoru; oraz w związku z 
notorycznym potwierdzaniem niepraw-
dy w dokumentach urzędowych, podwa-
żył swą wiarygodność i przydatność do 
pełnienia nadzoru nad wydatkowaniem 
społecznych funduszy.

9. Stwierdzić brak nadzoru ze stro-
ny Wójta Gminy Teresin. Wójt Gmi-
ny Teresin Pan mgr Marek Olechowski 
nie dopełnił obowiązków i nie sprawo-
wał należytego nadzoru nad pracą kie-
rownika Referatu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych, czym umożliwił zaistnienie 
stwierdzonych nieprawidłowości.

11. Zobowiązać Wójta do wyegzekwo-
wania od wykonawców należnych Gmi-
nie kar umownych w kwotach określo-
nych w niniejszym protokole.

13. Zgodnie z Art.93 ust. 1 Ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. O odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny fi -
nansów publicznych, skierować zawiado-
mienie do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o naruszeniu dyscypliny fi nansów 
publicznych przez Wójta Gminy Teresin 
Pana Marka Olechowskiego (art. 5 ust.1 
pkt 1 i 2), w związku z nie naliczeniem 
kar umownych.

15. W związku z nie naliczeniem kar 
umownych, skierować zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa z 
art. 231 §1 Kodeksu karnego przez Wój-
ta Gminy Teresin Pana Marka Olechow-
skiego.

8. Wyegzekwować od wykonawcy dro-
gi w Topołowie uzupełnienie podbudo-
wy z tłucznia zgodnie z zaleceniami eks-
pertyzy.

Szymon Drzazga
Członek Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Teresin
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KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU Maluchy 
z Budek 

Piaseckich 
na wycieczce 

w Stolicy
W środę 15 marca najmłodsze 

dzieci z naszej szkoły pojechały na 
wycieczkę do Warszawy. Dzień był 
słoneczny i dość ciepły. Wspólnie z 
naszymi wychowawczyniami p. Wie-
sławą Tymorek, p. Sylwia Pelą, p. Kry-
styną Panek i p. Ewą Piotrowską naj-
pierw obejrzeliśmy fi lm „Dzikie Safa-
ri” w kinie trójwymiarowym. Więk-
szość z nas po raz pierwszy zobaczyła 
efekty trójwymiarowości. Nie mogli-
śmy uwierzyć, że jedziemy samocho-
dem przez afrykańskie bezdroża. Na 
wyciągnięcie ręki były przed nami 
słonie, tygrysy, żyrafy, nosorożce, ba-
woły, lwy.

Później udaliśmy się do Pałacu 
Kultury i Nauki, gdzie w Muzeum 
Ewolucji przewodnik przekazał nam 
ciekawe informacje o znajdujących 
się tam szczątkach zwierząt. Bardzo 
duże wrażenie zrobiły na nas olbrzy-
mie szkielety dinozaurów. Ciekawą 
okazała się lekcja muzealna, gdzie w 
dalszym ciągu słuchaliśmy opowie-
ści o wymarłych gadach. Pod okiem 
sympatycznej Pani plastyk lepiliśmy 
wymarłe gady. Już potrafi my odróż-
nić dinozaury roślinożerne od mię-
sożernych.

Następnym etapem naszej podró-
ży było obejrzenie odprawy wart 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Nasza Pani opowiadała nam historię 
pomnika, o którym często słyszeli-
śmy, a nigdy nie widzieliśmy w rze-
czywistości.

Oczywiście musieliśmy odwie-
dzić także MC Donald’a. Dodatko-
wą atrakcją była jazda ruchomymi 
schodami. Możemy powiedzieć, że 
wycieczka była wspaniała. Nasze Pa-
nie obiecały nam, że w czerwcu zno-
wu pojedziemy do Warszawy. Obej-
rzymy sztukę w teatrze lalkowym, po-
jedziemy na dworzec lotniczy „Okę-
cie” i prawdopodobnie odwiedzi-
my zoo.

Dziękujemy za wspólny wyjazd.
Uczniowie klasy III.

Do szkoły w Budkach Piaseckich 
uczęszcza 117 uczniów. Nauka odby-
wa się w systemie jednozmianowym. 
Uczniowie mają możliwość rozwijać 
swoje zainteresowania w kołach: te-
atralnym, polonistycznym, plastycz-
nym, matematycznym, informatycz-
nym i sportowym.

Koło teatralne jest kierowane przez 
p. Wiesławę Tymorek. Owocnie współ-
pracuje z kołem muzycznym prowa-
dzonym przez p Krystynę Panek. W 
minionym semestrze dzieci pod kie-
runkiem w/w nauczycielek zorgani-
zowały z okazji Dnia Edukacji wido-
wisko teatralne „A wdzięczność nasza 
bez granic”. Prezentowały także swoje 
umiejętności wokalne w Szymanowie 
na „Przeglądzie Pieśni Patriotycznej”. 
6 grudnia wystawiły przedstawienie 
mikołajkowe. Włączyły się w akcję 
„Uśmiech pod choinkę” organizowaną 
przez Radio Niepokalanów. Wystawiły 
w domu parafi alnym jasełka „Z pokło-
nem Bożej Dziecinie”. Wspaniale przy-
gotowały szkolną Wigilię. W organizo-
waniu powyższych uroczystości poma-
gała p. Sylwia Pela. 

Koło plastyczne prowadzone przez 
p. Agnieszkę Mijakowską często swo-
je prace prezentuje na konkursach 
pozaszkolnych. Sukcesem dzieci był 
udział w konkursie „Dbamy o nie ra-
zem” organizowanym przez Masterfo-
ods Polska. 10 uczniów otrzymało na-
grody i wyróżnienia. 

Pani A. Mijakowska prowadzi także 
zajęcia koła polonistycznego. Ucznio-
wie reprezentują naszą szkołę na licz-
nych konkursach recytatorskich. Brali 
udział w Teresińskich Dniach Retory-
ki. Po raz pierwszy w tym roku ucznio-
wie klasy V i VI wzięli udział w kon-
kursie polonistycznym, którego orga-
nizatorem było Kuratorium Oświaty w 
Warszawie. Sukcesem było zakwalifi ko-
wanie się do II etapu konkursu ucznia 
kl. VI Rafała Sierocińskiego (jako jed-
nego z dwóch uczniów naszej gminy). 
Na zajęciach koła polonistycznego re-
dagowana jest gazetka szkolna. 

Koło informatyczne prowadzone 
jest przez p. Krystynę Koprowską-Mi-
tek. Dzieci mają możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań informatycz-
nych. Zapoznają się z obsługą progra-
mów użytkowych, obsługują skaner, 
korzystają z internetu. Opracowują 
szatę grafi czną gazetki szkolnej.

Duże sukcesy sportowe odnosi 

Szkolny Klub Sportowy, którego pra-
cami kieruje p. Radosław Jurzyk. Dzie-
ci bardzo często wyjeżdżają na zawo-
dy tenisa stołowego. Najlepsi startują 
w Wojewódzkich Turniejach Kwalifi -
kacyjnych Najwyższe lokaty w rankin-
gu Mazowsza zajmuje Grzegorz Piór-
kowski kl. VI – 13 miejsce, oraz Mar-
ta Banaszek kl. IV – 16miejsce. Zawod-
nicy klubu zajmują czołowe miejsca w 
lokalnych cyklach turniejowych gmin: 
Iłów, Sochaczew, Teresin. Bardzo pręż-
nie pod okiem p. Radosława Jurzyka 
pracuje Uczniowski Klub Sportowy 
„Tęcza”. Najlepsi zawodnicy przygoto-
wywani są do gry w drużynie senior-
skiej tego klubu. 

Na koniec pierwszego semestru na-
leżą się słowa pochwały uczniom, któ-
rzy w minionym półroczu uzyskali naj-
wyższe wyniki w nauce i tak:

1. Klasa I:
 Kowalska Anna
 Jankowska Dominika
 Tkacz Marta 
 Babulewicz Krzysztof
 Koźlicki Bartłomiej 
2. Klasa II 
 Jankowska Honorata
 Chojnacki Piotr
 Dybiec Rafał
 Tkacz Przemysław
3. Klasa III
 Chojnacki Michal
 Felczak Michał

4. Klasa IV
 Banaszek Marta 5,0
 Piskorz Marcin 5,0
 Widyńska Aleksandra 5,0
5. Klasa V 
 Galińska Katarzyna 5,1

6. Klasa VI 
 Sierociński Rafał 5,1
 Mitek Anna 5,0
 Wróblewski Konrad 5,0
 Antoniak Marta 4,85

Podsumowując pierwsze półro-
cze dziękuję rodzicom za współpra-
cę ze szkołą oraz naszemu radnemu p. 
Krzysztofowi Piskorzowi za duże za-
interesowania funkcjonowaniem na-
szej szkoły. 

Ewa Piotrowska
Dyrektor Szkoły
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Gimnazjum 
w Teresinie

„... teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd,
żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie...”.

Grzegorz Turnau (fragm. piosenki)

Teatr to klucz do poznawania osobowości uczniów, szan-
sa podjęcia z nimi dyskusji na temat wartości i postaw, oce-
ny świata i ludzi. To szansa na wychowanie autentyczne-
go wszechstronnego humanisty, dla którego prze-
szłość i tradycja kulturalna są koniecznymi składni-
kami współczesności, i który uzna za jedynie słusz-
ną twórczą i aktywną postawę wobec życia. 

Wszyscy dziwią się, że minęło już 6 lat od chwili, 
gdy na deskach skromnej sceny teresińskiego gim-
nazjum, po raz pierwszy pojawili się młodzi akto-
rzy z Teatru „Słowo” - podopieczni Tomasza Dacz-
ko. Wydaje się, że było to zaledwie wczoraj, lecz 
czas jest nieubłagany. Z drugiej jednak strony nikt 
nie odbierze nam tej ogromnej satysfakcji, iż mimo 
wielu problemów, my nadal „robimy swoje”.

Aktualni aktorzy, uczniowie klas I- III - nawią-
zują do tradycji, doświadczenia i marki, wypra-
cowanej przez starszych kolegów. Stałość i wier-
ność ideałom, wartościom, poetyce - młodzi ludzie 
mają świadomość, że uczestniczą w czymś, co trwa. 
Mają kontakt z poprzednikami. Spotykają się, czę-
sto przyjaźnią - to jest wartość sama w sobie poza 
wartością spektakli.

Ale do rzeczy, czyli do najnowszej premiery. Mia-
ła ona miejsce podczas XII. Sochaczewskich Prezentacji Te-
atralnych SPAT ‘2006. Z tekstów poetyckich, muzyki Van-
gelisa („Niebo i piekło”) z gestów, ruchu, światła i drewnia-
nych krzeseł zbudowaliśmy spektakl, któremu nadaliśmy 
tytuł „Referent”. Już od pierwszych scen uwodzi atmosfera 
umiejętnie stworzona przez minimalistyczną (symbolicz-
ną) scenografi ę, kostiumy, muzykę, styl gry aktorskiej. Sztu-
ka jest patetyczna i komiczna jednocześnie. Jest absurdalna 

i groteskowa. Wszystko to prowadzi na trop Tuwima i Gał-
czyńskiego. Poeci ci nie są już dziś dla nas awangardowymi 
artystami. Raczej klasykami. Byli dla wielu pokoleń poeta-
mi kultowymi. Ale czy tak jest dla pokolenia, które wystę-
puje w grupie teatralnej Słowo? Młodzi aktorzy udowod-
nili, że nie! Zagrali z humorem, dystansem, zagrali, że gra-
ją sztukę, w której na co dzień biorą udział. Zagrali brawu-
rowo, świetnie wybrnęli z podwójności swych ról, cały czas 
utrzymując jednorodny styl gry.

Na wyróżnienie zasługują wszyscy: Paulina Roman, Mo-
nika Koryś, Natalia Nowacka, Marcin Jaworski, Barbara 
Grzegorek, Maria Jaworska, Luiza Balcerak, Marta Jawor-
ska, Paweł Staniaszek, Konrad Świdrak, Martyna Dębska, 
Aleksandra Szczepańska, Anna Radkowska, Tomasz Kieł-

czewski. Ich możliwości wynikają z wielkiej pracy, z przygo-
towania warsztatowego (realizują program autorski „Eduka-
cja teatralna”), z drobiazgowej analizy tekstu i długiej pra-
cy nad budowaniem postaci (praca nad „Referentem” trwa-
ła od listopada).

Wszystko to zaowocowało kolejnym sukcesem. Jury XII. 
Sochaczewskich Prezentacji Teatralnych w składzie: Woj-
ciech Feliksiak – reżyser, dyrektor Stołecznego Centrum 

Edukacji Kulturalnej i dyrektor arty-
styczny Teatru Staromiejskiego w War-
szawie, Bożena Robakowska – Domaga-
ła – aktorka Teatru Staromiejskiego w 
Warszawie oraz Teresa Mazippus – in-
struktor teatru w MOK w Sochaczewie, 
przyznało naszemu spektaklowi nagro-
dę główną, statuetkę SPAT ‘2006. Jest to 
nagroda „za świetną reżyserię, za sce-
niczne skomentowanie rzeczywistości, 
za doskonałą pracę z młodzieżą”. Biorąc 
pod uwagę wysoki poziom artystycz-
ny przedstawienia, jurorzy postanowi-
li uhonorować Teatr „Słowo” wzięciem 
udziału w Wojewódzkim Przeglądzie 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Melpome-
na w szkolnej ławce” w Warszawie oraz 
XVII. Ogólnopolskim Festiwalu Teatral-
nym Heca ‘2006 w Płocku.

 (D.T.)
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Gminne zawody 
XXIX Ogólnopolskiego Turnieju 

w Ruchu Drogowym
Uczestnicy rozgrywek turnieju BRD (Bezpieczeństwa Ru-

chu Drogowego) spotkali się w Gimnazjum w Teresinie.
W zawodach uczestniczyły drużyny z Gimnazjum w 

Szymanowie i Gimnazjum w Teresinie. Do przygotowania, 
przeprowadzenia i sędziowania turnieju zostali powołani 
pan Jacek Odolczyk i pan Robert Jędrzejewski, nauczycie-
le z Gimnazjum w Teresinie oraz pan Janusz Przydworski, 
nauczyciel Gimnazjum w Szymanowie

Sędziowie przeprowadzili turniej składający się z testu 
teoretycznego i zadań praktycznych. Przygotowali 25 pytań 
wielokrotnego wyboru oraz tor przeszkód. W torze znala-
zły się następujące przeszkody: ósemka, slalom z ograni-
czeniem, równoważnia, przewóz przedmiotu, rynna, prze-
wóz przedmiotu na uwięzi i korytarz z desek. 

Zawodnikom  dużo satysfakcji  sprawiało bezbłędne po-
konywanie przeszkód. Nawet chłodna pogoda nie zmniej-
szyła  entuzjazmu, z jakim uczniowie zabierali się do jaz-
dy na rowerze. Po pierwszej turze – teoretycznym teście –  
prowadziła drużyna z Szymanowa, ale tylko 2 punktami. 
Dlatego występ każdego z zawodników na torze przeszkód 
miał istotne znaczenia dla klasyfi kacji końcowej. Mimo do-
brej postawy drużyny z Teresina na torze przeszkód tur-
niej przewagą 1 punktu wygrała drużyna Gimnazjum w 
Szymanowie w składzie: Sebastian Linard, Artur Stawski i 
Arkadiusz Kątniak. Drużyna ta będzie reprezentować na-
szą gminę na zawodach powiatowych. Gratuluje zwycięz-
com i ich opiekunowi panu Januszowi Przydworskiemu. 
Jednocześnie życzę sukcesów w kolejnych etapach turnieju 
BRD. Myślę, że wszyscy będziemy za nich trzymać kciuki. 
Będziemy też doskonalić nasze umiejętności poruszania 
się na rowerze i propagować wiedze z zakresu BRD.  

Jacek Odolczyk

DROGA ZIMA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie in-

formuje, że zakończona akcja odśnieżania Gminy 2005/2006 
była jedną z najtrudniejszych w historii naszej Gminy.

Pochłonęła ona prawie wszystkie środki przeznaczone przez 
Radę Gminy na utrzymanie dróg w 2006 roku.

Dla porównania w  2005 roku na odśnieżanie dróg wyda-
no ponad 28.000,00 zł, natomiast  w roku bieżącym  ponad 
94.000,00 zł. Podczas akcji odśnieżania korzystaliśmy zarów-
no z fi rm z terenu Gminy, jak i z Sochaczewa i okolic, a tak-
że z pomocy rolników indywidualnych, posiadających odpo-
wiedni sprzęt. W akcji odśnieżania w różnych jej okresach bra-
ło udział 11 wykonawców posiadających w sumie 19 maszyn. 
Akcja odśnieżania na terenie Gminy, mimo trudnych począt-
ków, przebiegała sprawnie. Po kilkunastu godzinach odśnie-
żania przejezdne były prawie wszystkie drogi, co umożliwi-
ło wyjazd i dojazd do prywatnych posesji i zakładów pracy 
znajdujących się na naszym terenie.

 Nadmieniam, iż na terenie Gminy jest 75 dróg mających 
status dróg gminnych o długości 170 km, pozostałe  drogi nie 
mają regulacji prawnej, a łączna długość wszystkich dróg, to 
około 300 km. Przez okres zimy akcja odśnieżania dróg prze-
prowadzona była 3, 4 a w niektórych przypadkach 6-krotnie. 
Dotyczy to dróg wiejskich, które przebiegają przez niezabu-
dowane tereny.

Dziękuję wszystkim biorącym udział w akcji odśnieżania  
za ich poświęcenie i dobrze wykonaną pracę.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do druhów OSP 
Teresin, którzy od początku uczestniczyli w odśnieżaniu na-
szych dróg i ulic i na których mogłem liczyć o każdej porze.

Przed nami porządkowanie ulic, chodników, terenów zie-
lonych po tych śnieżnych i mroźnych miesiącach. Zadbajmy 
wszyscy, by nasze otoczenie było wiosną czyste, uporządko-
wane i estetyczne.

Lech Kaźmierczak
p.o. Dyrektora GZGK

Śladami Męki Pańskiej
Setki mieszkańców gminy Teresin uczestniczyło w Dro-

dze Krzyżowej ulicami Teresina. Nieśli zapalone świece, było 
uroczyście, zgodnie z wieloletnią tradycją.

Procesja przechodziła w ubiegły piątek ulicami: O. Mak-
symiliana Kolbego, Srebrną, Krańcową, Perłową, Cichą i 
Cmentarną.

Każda stacja Męki Pańskiej miała swoją adorację:
I – Wspólnota Różańcowa
II – Wspólnota Neokatechumentalna
III – Odnowa w Duchu Świętym
IV – Młodzież 
V – Koło Przyjaciół Radia Maryja
VI – Ministranci
VII – F.Z.S.
VIII – Siostry Zakonne
IX – Dorośli
X – Młodzież Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie
XI – Rycerstwo Niepokalanej
XII – Bracia Zakonni
XIII – Nauczyciele
XIV – Osoby Niezrzeszone

Zbigniew Bonalski
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Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w 
Teresinie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowa-
ła dla swoich podopiecznych szereg zabaw i konkursów. 
Pierwszy Dzień Wiosny, to co roku okazja do przygotowa-
nia zabaw i gier pobudzających dziecięcą wyobraźnię. Tego 
dnia uczniowie przebierają się w barwne stroje, wymyślają 
okrzyki i piosenki, aby w jak najlepszym nastroju powitać 
tak oczekiwaną porę roku.

Wiosna w teresińskiej podstawówce rozpoczęła się ape-
lem dla wszystkich uczniów. Znak rozpoznawczy to duża 
ilość zabaw konkursów, rebusów, radosnego śpiewu, pląsów 
i śmiechu. Maluchy w swojej zabawie poszukiwały zwiastu-
nów wiosny, a także oglądały fi lm pt. „Madagaskar”. 

Dla uczniów ze starszych klas to tradycyjnie obchodzo-
ny „Dzień Samorządności”. W tym roku przebiegał on pod 
hasłem „Wiosna w Europie”. Uczniowie popisywali się wia-
domościami na temat państw europejskich. Odbyło się wie-
le konkurencji promujących i prezentujących wybrane pań-
stwo. (prezentacja plakatu, mini playback-show, prezenta-
cja postaci związanej z danym państwem). Uczniowie i wy-

chowawcy wykazali się wielkim zaangażowaniem i pomy-
słowością. Prezentowali Edith Piaf i kankana z Francji, byli 
Th e Beatles z Anglii, Pipi Langstrumpf i hokeiści ze Szwecji, 
bogowie z starożytnej Grecji, H. Ch. Andersen z Danii, Mo-
zart z Niemiec i wielu innych. Wiosenny klimat uzupełniła 
wspaniała dekoracja wykonana częściowo przez uczniów na 
lekcjach. Całą imprezę zakończył apel podsumowujący ten 
niezwykły dzień, na którym zostały nagrodzone najciekaw-
sze konkurencje turnieju międzyklasowego. Po apelu wszy-
scy mogli degustować wspaniałe przysmaki kulinarne eu-
ropejskiej kuchni przygotowane przez rodziców i uczniów 
naszej szkoły.

Agnieszka Szczypińska – sekretarz RSU

Witamy Wiosnę
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Jak minął dzień?
–21 marca w Szkole 

Podstawowej w Budkach 
Piaseckich 

„Coraz dłuższe dni nastają
sroga zima odjechała,
a do życia powolutku
budzi się przyroda cała”.

Przyjście wiosny to wspaniała okazja do zabaw niosących 
radość, śmiech i niezapomniane wrażenia. Tak też było w 
naszej szkole. Sala gimnastyczna przyjęła wiosenny wystrój 
za sprawą uczniów klas I-III. Nie zabrakło bazi, forsycji, pta-
ków i kwiatów wykonanych przez dzieci. W tak pięknej sce-
nerii zgromadzili się wszyscy uczniowie i nauczyciele. W at-
mosferę pożegnania zimy wprowadzili nas uczniowie kla-
sy I i II biorąc udział w programie artystycznym przygoto-
wanym pod kierunkiem p. Wiesławy Tymorek: „Jak chomik 
szukał wiosny?”. W tytułową postać wcielił się Przemysław 
Tkacz uczeń klasy II. To małe zabawne zwierzątko usilnie 
chciało spotkać wiosnę. Miało z tym ogromne problemy. Do-
piero uczniowie klasy I pomogli biedakowi odkryć tajem-
nice przyjścia tej miłej pory roku. W pewnej chwili weszła 
dumna, piękna, młoda dama. To była Wiosenka- Martyna 
Roszewska, uczennica klasy II. Moment ten miał charakter 
bardzo podniosły, ale dodatkowych emocji dostarczyło nam 
spotkanie radosnej Wiosny z poważną Zimą – Honoratą Jan-
kowską z kl. II. Dwie pory roku prowadziły poważny dia-
log. Zima była uparta – płakała, szlochała i nie chciała od-
dać tronu. Dopiero po usilnych staraniach ptaków, kwiatów 
oraz dzieci zrozumiała, że czas jej panowania się skończył. 
Przy dźwiękach muzyki i głośnym śpiewie pożegnała się ze 
wszystkimi i odjechała. Nikt z tego powodu nie był smutny, 
choć była urocza, mroźna, śnieżna, dostarczająca nam ma-
lowniczych krajobrazów. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie 
tylko ciepło i ciepło…

Następnym punktem programu wiosennego spotkania 
było podsumowanie konkursu na najpiękniejszą kukłę- ma-
rzannę. Słomiane panny okazały się niezwykle ładne. Ema-
nowały swoją aparycją i elegancją, za co otrzymały grom-
kie brawa. Ale się działo! Dzieci się śmiały, krzyczały, kla-
skały – tylko kukły zrobiły się smutne wiedząc, że czeka je 
spalenie. I tak się stało.

Marzanny zostały wyniesione na szkolne boisko, gdzie 
było przygotowane ognisko, w którego płomieniach naj-
pierw zostały upieczone kiełbaski. Wspólnemu posiłkowi 
towarzyszyła radość, zabawa, bo rzadka to gratka biesiado-
wać na śniegu, witając wiosnę.

Gdy uczty czas się skończył, na stos zostały rzucone ma-
rzanny, po chwili ogarnęły je płomienie, dzięki czemu po-
czuliśmy lekkie ocieplenie.

Wszyscy jesteśmy przekonani, że tak powitana wiosna 
rozgości się na dobre.

Wychowawczyni klasy I
Sylwia Pela

Recytatorskie
laury

Blisko 90 recytatorów zaprezentowało się 31 marca 
w XXVI. Małym Konkursie Recytatorskim w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Sochaczewie.

Niezaprzeczalny sukces odniosła w nim uczennica 
Gimnazjum w Teresinie Paulina Roman, podopieczna 
pani Małgorzaty Staniaszek. Paulina okazała się najlepsza 
w kategorii gimnazjów i decyzją jury reprezentować bę-
dzie powiat sochaczewski podczas konkursu wojewódz-
kiego „Warszawska Syrenka” w Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki. Uczennica zdradza niewątpliwy talent i 
wrażliwość artystyczną. Doskonale posiadła tajniki pięk-
nego mówienia. Przyswojenie zasad poprawnej wymowy 
polskiej, poznanie fonetyki języka, systematyczne treningi 
emisyjno-artykulacyjne, świadome posługiwanie się odde-
chem dynamicznym – wszystkie te elementy razem wzię-
te pozwalają Paulinie z sukcesami uprawiać trudną sztu-
kę mówienia. 

Wszystko to służy wyzwoleniu tkwiącej w uczniach po-
tencji twórczej, zdobyciu szeroko pojętej wrażliwości es-
tetycznej drogą bezpośredniego doświadczenia, poprzez 
wyzwolenie własnej 
ekspresji. W czasach, 
gdy coraz rzadziej ob-
cujemy z piękną i po-
prawną polszczyzną, 
gdy postępuje prymi-
tywizacja i wulgaryza-
cja języka, każdy kon-
takt ucznia z niewy-
naturzonym słowem 
ojczystym – również 
tym podawanym ze 
sceny – ma niebagatel-
ne znaczenie.

To kolejny dowód na to, poza wynikami zewnętrznego 
badania jakości pracy teresińskiego gimnazjum, na indywi-
dualizację nauczania, szczególnie z uczniami przejawiają-
cymi uzdolnienia artystyczne. Uczniowie mają możliwość 
rozwijania swoich pasji i zainteresowań m.in. w szkolnym 
teatrze, zespole wokalnym, biorą udział w warsztatach re-
cytatorskich, plastycznych, wokalnych. Stworzyli i wydali 
tomik poezji „Magia słów”. Zajęcia takie wychowują sku-
teczniej od lekcji, dowartościowują uczniów. Stwarzają im 
szansę wykazania się pomysłowością i odniesienia sukce-
su. Młodzież współtworzy inscenizacje, recytuje, śpiewa, 
tworzy wiersze, piosenki, witraże, mając wpływ na osta-
teczny kształt swoich wytworów, a to daje znacznie wię-
cej satysfakcji niż sam odbiór sztuki. 

Szkoła nasza czuje się odpowiedzialna za przygotowa-
nie młodego pokolenia do odbioru wartościowej kultury, 
wychowanie aktywnego, świadomego, rozumiejącego język 
i środki artystycznego wyrazu widza, słuchacza – odbior-
cy współdziałającego ze sceną, widownią, estradą, zdolne-
go do krytycznego i wartościującego odbioru. Wychowa-
nie przez sztukę w teresińskim gimnazjum to wychowanie 
człowieka o bogatej, zintegrowanej osobowości, otwarte-
go na innych ludzi i na najwyższe wartości.

(D.T.)

Paulina RomanPaulina Roman
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7 kwietnia upłynął w naszej szkole 
pod hasłem „Dbam o zdrowie”. Rano 
każda klasa miała zajęcia z wycho-
wawcą na temat zdrowego stylu ży-
cia. Uczniowie aktywnie włączyli się 
do lekcji wprowadzającej w tematykę 
zdrowotną tegoż dnia. Klasy 0-III wy-
konały w grupach plakaty konkurso-
we związane ze zdrowym stylem ży-
cia. Maluchy napracowały się ogrom-
nie. Do każdego plakatu wymyśliły 
również hasło prozdrowotne.

Drugą godzinę lekcyjną spędzili-
śmy z zaproszonymi gośćmi: lekarzem 
rodzinnym, panią Mariolą Pisula oraz 
pielęgniarką środowiskową, panią Wio-
lettą Młyńską. Pani doktor przeprowa-
dziła z klasami starszymi pogadankę o 
higienie i zdrowiu, a pani pielęgniarka 
przybliżyła uczniom klas 0-III ważne 
zagadnienia dotyczące czystości, wła-

ściwego odżywiania i czynnego wypo-
czynku. Dzieci miały wiele pytań i dzie-
liły się swoimi doświadczeniami. Go-
ście pomogli rozwiązać wiele proble-
mów i udzielić odpowiedzi na ważne 
wątpliwości. Dziękujemy za przyjęcie 
zaproszenia do naszej szkoły i poświę-
cenie czasu naszym wychowankom.

Kolejna lekcja odbyła się na sali 
gimnastycznej. Klasa III przed gośćmi 
i całą szkołą  zaprezentowała część arty-
styczną na temat trudnej pracy lekarza. 

Chcieliśmy w ten sposób podkre-
ślić Dzień Służby Zdrowia, który 
obchodzimy w kwiet-
niu. Przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskie-
go podziękowali leka-
rzowi i pielęgniarce za 
spotkanie i cenne wia-
domości oraz złożyli ży-
czenia przedstawicielom 
służby zdrowia.

Następnym etapem 
Dnia Zdrowia było roz-
strzygnięcie konkursu 
plastycznego klas młod-
szych oraz turniej wiedzy 

o zdrowiu przygotowanego 
dla klas IV-VI. Komisja kon-
kursowa po zsumowaniu punktów na-
grodziła grupy najmłodszych „plasty-
ków”. Zwycięzcami zostali uczniowie 
klasy I. Gratulujemy! W turnieju wie-
dzy o zdrowiu wybrani przedstawicie-
le klas starszych zmierzyli się w wielu 
niełatwych pytaniach. Zwyciężyła dru-

żyna klasy Va. Im również gratuluje-
my! Najlepsi otrzymali upominki słu-
żące do czynnego wypoczynku ufun-
dowane przez Radę Rodziców.

Na zakończenie Dnia Zdrowia naj-
starsze klasy (V i VI) wzięły udział w 
pokazie udzielania pierwszej pomocy 
poprowadzonego przez specjalistę.

Dobrze, że przez ten szczególny 
dzień mogliśmy uświadomić sobie, że 
zdrowie i życie są bardzo cenne. Cza-
sem na co dzień o tym zapominamy i 
nie zdajemy sobie sprawy z niebezpie-
czeństw i zagrożeń.

Korzystając z okazji wszystkim pra-
cownikom naszej Służby Zdrowia ży-
czymy zadowolenia i wielu sukcesów 
w codziennej, niełatwej i jakże odpo-
wiedzialnej pracy.

Organizatorzy:
Joanna Kosiorek i Ewa Sobota

DZIEŃ ZDROWIA i DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA
w Szkole Podstawowej w Szymanowie

Dawcy życia...
Krew lek jak dotąd niezastąpiony. Żywych tkanek nie 

da się zastąpić niczym, o czym wiedzą Dawcy Krwi sta-
rają się oddawać krew systematycznie. Dziś jest to trud-
ny gest, przy gospodarce wolnorynkowej, wszystkie przy-
wileje zostały odebrane. Pracodawcy też nie są przychyl-
ni Dawcą Krwi mimo, że w regulaminach pracy, jest za-
pis o wolnym dniu po oddaniu krwi, jest to martwy za-
pis, przez nikogo nie respektowany. Klub nasz wyszedł 
naprzeciw Dawcom i w porozumieniu z RCKK w War-
szawie organizuje oddanie krwi w niedziele jest to moż-
liwe dzięki uprzejmości dr Jana Aleksandra Łopaty, któ-
ry nie odpłatnie udostępnia ośrodek zdrowia, za co ser-
decznie dziękujemy.

Nie sposób nie wspomnieć o naszych paniach, które 
stawiają pierwsze kroki w HDK są nimi:

Ewa Białada, Zofi a Cieślak, Katarzyna Czarnecka, Syl-
wia Ławrynowicz, Grażyna Szymaniak, Sylwia Zakościel-

na i wiele innych pań oddających krew incognito. Lista 
pań nie była by pełna gdybyśmy nie wspomnieli o naszym 
stałym personelu medycznym pani Bożenie Kręglickiej i 
Joannie Pytkowskiej, które przy oddaniu krwi otaczają 
nas życzliwością, ogromnym oddaniem i serdecznością. 
Dziękujemy też Dawcą Krwi nie wymienionym z nazwi-
ska, oni też starają się z oddaniem krwi dołączyć do Za-
służonych Honorowych Dawców Krwi. Pomocą organi-
zacyjno-prawną wspiera nas pani kierownik biura PCK 
w Sochaczewie Bogumiła Krystecka i prezes PCK w So-
chaczewie dr Henryk Łukasiewicz za co im dziękujemy. 
Na koniec informujemy wszystkich Dawców Krwi, że spo-
tkanie HDK odbędzie się 07.05.2006r. o godzinie 15:30 w 
TOK-u (stadion w Teresinie). Następna akcja oddawania 
krwi „TER-MED” w Teresinie dnia 18.06.2006r. w godzi-
nach od 9:00 do 14:00.

Jan Biegański, Prezes klubu HDK



1414 Teresiński Informator Samorządowy – nr Teresiński Informator Samorządowy – nr 44/2006/2006

MODERNIZACJA 
DRÓG 

W dniach 22-25 maja 2006 r. zostaną 
rozstrzygnięte przetargi na moderniza-
cję dróg i ulic na terenie naszej gminy. 

Modernizacją objęte zostały nastę-
pujące drogi i ulice:

Nazwa drogi/ulicy, kwota w budże-
cie (zakres prac)

- Mikołajew-Bielice – 80 000 zł (na-
kładka asfaltowa)

- Mikołajew-Kawęczyn - 120 000 zł 
(nakładka asfaltowa)

- Izbiska - 140 000 zł (tłuczeń)
- ul. Spokojna - 250 000 zł (podbu-

dowa z nakładką asfaltową)
- ul. Jesionowa Seroki Parcela - 

110 000 zł (podbudowa z nakładką as-
faltową)

- ul. Okrężna - 60 000 zł (podbudo-
wa z nakładką asfaltową)

- ul. Słoneczna - 80 000 zł (podbu-
dowa z nakładką asfaltową)

- ul. Łąkowa - 100 000 zł (podbudo-
wa z nakładką asfaltową)

- ul. 3 Maja - 40 000 zł (podbudowa 
z nakładką asfaltową)

- ul. Zaciszna - 35 000 zł (tłuczeń)
- ul. Nowa - 30 000 zł (tłuczeń)
- ul. Wiejska - 15 000 zł (tłuczeń)
- ul. Działkowa, Teresin - 8 000 zł 

(tłuczeń)
- ul. Długa - 50 000 zł (nakładka as-

faltowa)
- Maszna - 50 000 zł (nakładka as-

faltowa)
- Witoldów - 100 000 zł (tłuczeń)
- Pawłówek (Skośna) - 95 000 zł 

(podbudowa z nakładką asfaltową)
- ul. Wiśniowa - ze względu na brak 

kanalizacji na odcinku od ul. Kasztano-
wej do ul. Poprzecznej zostanie zmo-
dernizowany tylko odcinek od ul. Po-
przecznej do Kaskiej

- 100 000 zł (podbudowa z nakład-
ką asfaltową)

Osiedle POM - 25 000 zł (podbudo-
wa z nakładką asfaltową)

- ul. Poprzeczna - 30 000 zł (nakład-
ka asfaltowa)

- ul. Szkolna - 60 000 zł (nakładka 
asfaltowa)

- ul. Wiosenna, Seroki Parcela - 
100 000 zł (tłuczeń)

- Szymanów – Hermanów - 50 000 
zł (nakładka asfaltowa)

- ul. Spacerowa - 120 000 zł (nakład-
ka asfaltowa)

- Maurycew - 30 000 zł (nakładka 
asfaltowa)

- ul. Kasztanowa - 30 000 zł (podbu-
dowa z nakładką asfaltową)

- ul. Kwiatowa - 60 000 zł 
(nakładka asfaltowa). Pod-
czas przeglądu stanu dróg 
Wójt Marek Olechowski 
uznał bardzo, pilną potrzebę 
naprawy drogi w Ludwikowie, 
przeznaczając ze swojej rezer-
wy kwotę 50 000 zł na tłucz-
niowanie. 

CHODNIK W 
SZYMANOWIE
Dobiega końca budo-

wa chodnika w Szymanowie 
wzdłuż ulicy Zielonej.

Z informacji, jaką uzyskaliśmy od 
Wykonawcy, przewidywane zakoń-
czenie prac nastąpi przed świętami 
Wielkanocnymi. Budowany chodnik i 
miejsca parkingowe w znacznym stop-
niu poprawią bezpieczeństwo i estety-
kę Szymanowa.

CHODNIKÓW CIĄG 
DALSZY

W budżecie na 2006r. zaplanowa-
no dalszą budowę chodników mię-
dzy innymi wzdłuż dróg powiatowych 
na terenie naszej gminy. Budżet zakła-
dał współfi nansowanie następujących 
chodników :

- chodnik ul. Szymanowska strona 
lewa i prawa 90 000 zł

- chodnik ul. Szymanowska (Zielon-
ka) 40 000 zł

- chodnik ul. Kolbego (przed Bazy-
liką) 105 000 zł

- chodnik w Budkach Piaseckich 
150 000 zł

- zatoka w Szymanowie 30 000 zł. Z 
informacji jakie uzyskaliśmy, Starostwo 
w Sochaczewie w tegorocznym budże-

cie nie przewidziało żadnych środków 
na wspólne fi nansowanie w/w inwe-
stycji.

W zaistniałej sytuacji Wójt Gminy 
podjął decyzję, że w ramach posiada-
nych środków Gmina Teresin samo-
dzielnie zrealizuje budowę chodni-
ków i zatoki.

Ponadto będą wykonywane chodnik 
wzdłuż ul. Kaskiej na który zaplano-
wano kwotę 150 000 zł , oraz chodnik 
w Elżbietowie za kwotę 100 000 zł. W 
obecnej chwili kontynuowana jest bu-
dowa chodnika w Szymanowie wzdłuż 
ul. Zielonej.

Wykonawca planuje zakończenie 
prac przed świętami Wielkanocnymi. 
Zatoka przy kościele rozwiąże problem 
parkowania, a chodnik poprawi bezpie-
czeństwo i estetykę wsi Szymanów. Ko-
lejnym zadaniem, jakie należy w przy-
szłości zrealizować, jest poszerzenie i 
przeprofi lowanie nawierzchni ul. Zielo-
nej poprzez wykonanie nowej nakład-
ki asfaltowej oraz budowa chodnika w 
Szymanowie.
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ROZBIÓRKA STAREJ SZKOŁY 
Rada Gminy podjęła decyzję o rozbiórce starej Szkoły 

Podstawowej w Teresinie przeznaczając na ten cel w bu-
dżecie gminy 40 000 zł. Rozbiórką objęta została część mu-
rowana szkoły. Rozbiórkę rozpoczęliśmy od wymontowa-
nia stolarki okiennej, która zostanie w części wykorzystana 
w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury. Pokrycie dachu 
z blachy trapezowej oraz wełny mineralnej w części zosta-
nie przekazane dla OSP Teresin i wykorzystane do pokry-
cia nowo budowanej strażnicy. Pozostałe okna, blacha, weł-
na mineralna i inne materiały zostaną zmagazynowane i 
będą wykorzystywane w miarę potrzeb. 

Konstrukcja murowana budynku zostanie rozebrana i 
skruszona a pozyskany materiał zostanie wykorzystany do 
utwardzania dróg. 

Działka ta posiada wszelkie media jest dobrze usytuowa-
na, być może w przyszłości stanie na niej nowoczesny bu-
dynek Urzędu Gminy. 

OSP TERESIN
Trwają prace przy strażnicy OSP Teresin, została zamon-

towana nowa stolarka okienna i drzwi stalowe. Ponadto za-
instalowano system alarmowy. W najbliższych dniach zo-
stanie wylana posadzka w garażach co umożliwi właściwe 
garażowanie samochodu bojowego a tym samym zostanie 
rozwiązany główny problem pomieszczeń Teresińskich Dru-
chów strażaków.

Opracował Marek Misiak

Uczeń Zespołu Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie 
MACIEJ BONIECKI zajął wysoki, 
trzecie miejsce podczas rozgrywane-
go w Warszawie wojewódzkiego fi na-
łu XXX Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych. Oznacza to, że 
awansował on tym samym do fi nału 
na szczeblu ogólnopolskim jaki roze-
grany zostanie na początku czerwca 
w Olsztynie.

Na stołecznych zawodach był jed-
nym z młodszych uczestników, ale 
jego poziom wiedzy na temat rolnic-
twa pozwolił mu pozostawić w polu 
przedstawicieli wielu renomowanych 
szkół rolniczych. W Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego zajął trze-
cie miejsce w bloku produkcja roślin-
na. Dzięki takiemu wynikowi już dziś 
zyskał prawo do zwolnienia z egzami-
nu zawodowego i to z najwyższą oce-
ną na świadectwie. O tej nagrodzie 
Maciej Boniecki osobiście dowie-
dział się w przeddzień swoich dzie-
więtnastoletnich urodzin – To chyba 
mój najlepszy dotąd prezent, wciąż je-
stem w szoku i trudno mi uwierzyć, 
że już tyle osiągnąłem – przyznał po 
odebraniu nagród zapowiadając jed-
nocześnie walkę o najwyższe lokaty 
na fi nale w Olsztynie: Już dziś zabie-
ram się ostro do pracy bo mam jesz-
cze więcej do zyskania. W ogólnopol-
skim fi nale określona liczba laureatów 
zdobędzie również indeksy wyższych 
uczelni. Tym samym Maciej ma nie-
powtarzalną szansę na wygranie in-
deksu stołecznej SGGW, bo jak sam 
przyznał, to jest właśnie uczelnia 
gdzie chciałby poszerzać swoją wie-

dzę. Z sukcesu Macieja cieszą się rów-
nież jego koledzy i koleżanki oraz cała 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w 
Teresinie. Wartym podkreślenia jest 
fakt, że w warszawskim fi nale wystar-
towało jeszcze trzech innych uczniów 
tej szkoły, każdy w innym bloku te-
matycznym. Niewiele do podobne-
go sukcesu zabrakło uczniowi II kla-
sy technikum agrobiznesu Przemko-
wi Wituskiemu, który został osta-
tecznie sklasyfi kowany na siódmym 
miejscu w bloku Agrobiznes. Był naj-
młodszym tegorocznym olimpijczy-
kiem, a mimo to do podium zabrakło 
mu dosłownie kilku małych punktów. 
Norbert Wasilewski, tegoroczny ma-
turzysta był również siódmy w blo-
ku mechanizacja produkcji, a Prze-
mysław Malesa uplasował się w dru-
giej dziesiątce Produkcji Roślinnej. 
Olimpijskie sukcesy to świadectwo 
jak dużym bagażem wiedzy dysponu-
ją uczniowie szkoły w Teresinie. Szko-
ły, która nie jest specjalistyczną pla-
cówką o nachyleniu rolniczym jednak 
w konkursie wiedzy potrafi  być zde-
cydowanie lepsza od renomowanych 
szkół rolniczych. 

Marcin Odolczyk

Sukcesy uczniów ZS Teresin

Budynek OSP w TeresinieBudynek OSP w Teresinie
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Zbyt bogata gmina ?
Obserwując poczynania lokalnych 

władz w ciągu ostatnich kilku lat, moż-
na było przypuszczać, że już nic nie jest 
w stanie zaskoczyć przeciętnego obywa-
tela naszej Gminy. 

Po raz kolejny okazało się, że życie pi-
sze najbardziej nieprawdopodobne i po-
zbawione choćby cienia zdrowego roz-
sądku scenariusze. 

Oto miłościwie nam panujący radni 
zablokowali (dla wątpliwego pociesze-
nia należy zaznaczyć, że niewielką licz-
bą głosów) powstanie nowej inwestycji 
w Teresinie-Gaju. Inwestycji (wg Wój-
ta Marka Olechowskiego oraz co się 
później okaże okolicznych Mieszkań-
ców) mało uciążliwej, która mogłaby 
stworzyć w niedalekiej przyszłości set-
ki miejsc pracy i przynieść wymierne 
wpływy do budżetu gminy. Inwestorem 
miała być francuska fi rma FM Logistic 
zajmująca się głównie magazynowa-
niem, pakowaniem i transportem. Fir-
ma sprawdzona i wiarygodna, posiada-
jąca już swoje bazy w kilku miejscach w 
Polsce. Magazyny miałyby powstać na 
terenach przylegających do torów ko-
lejowych, w okolicach istniejących już 
hal należących do innych fi rm. Tereny 
te przeznaczone są, w przyjętym pra-
wie jednomyślnie przez radnych w lu-
tym (czyli zaledwie kilka tygodni temu) 
studium zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, pod obiekty produkcyjne i 
usługowe, składy i magazyny z możliwo-
ścią rozbudowy zabudowy mieszkanio-
wej i zagrodowej. Informacje takie od 
kilku tygodni pojawiały się prasie po-
wiatowej oraz informatorze samorządo-
wym. Podjęcie odpowiedniej uchwały 
powinno być, wydawałoby się, tylko lo-
giczną formalnością. Ale niestety, jeden 
z radnych nagle zaczął słyszeć tajemni-
cze głosy ...

Otóż radny „Pracy i Uczciwości” Szy-
mon Drzazga podobno?! słyszał, że soł-
tys Teresina-Gaju i mieszkańcy tej miej-
scowości nie godzą się na budowę kolej-
nych wielkich magazynów w ich okolicy. 
Wyjaśnienia sołtysa, że nic takiego nie 
mówił i jednoznaczne opowiedzenie się 
Mieszkańców (w głosowaniu na zebra-
niu wiejskim w Teresinie-Gaju, w któ-
rym wzięli udział przedstawiciele nie-
mal wszystkich gospodarstw domowych 
z rejonu spornego gruntu) za oddaniem 
gruntu inwestorom nie przekonały rad-
nego. Kuriozalnym jest również komen-
tarz radnego do wyników głosowania 
(31 głosów za, 6 przeciw, 4 wstrzymu-
jące się). Stwierdził on mianowicie, że 

zebranie było pięknie wyreżyserowa-
ne, a Teresin Gaj liczy ok. 180 miesz-
kańców. Wynika z tego, że radny uwa-
ża, że aby zebranie miało sens powinni 
w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy 
włączając w to niemowlęta, przedszko-
laków itd. Jednym słowem ciemny na-
ród zebrał się, pogadał, zagłosował, a ra-
cję i tak ma radny Drzazga i jego klubo-
wi – (PiU) koledzy, którzy przy popar-
ciu (o zgrozo!) przewodniczącego Rady 
Gminy Tadeusza Olechowskiego zablo-
kowali, tak ważną dla rozwoju i budże-
tu gminy, uchwałę. 

Kuriozalne jest to, że wspomniany 
przewodniczący w ostatnim numerze 
Teresińskiego Informatora Samorzą-
dowego (nr 3(38)) powiedział:

 „…Z uwagi na wielkie znaczenie, ja-
kie niosą za sobą decyzje władz gmi-
ny Teresin dotyczące planowania prze-
strzennego, wskazana jest aktywność i 
udział w tej społecznej dyskusji wszyst-
kich mieszkańców gminy…”.

Szanowni współmieszkańcy! Szkoda 
czasu i nerwów na aktywność i tzw. spo-
łeczne dyskusje. Nawet gdyby 1000 czy 
2000 mieszkańców naszej gminy stawiło 
się na sesję Rady i przedstawiło jedno-
brzmiące stanowisko popierające nowe 
inwestycje, nowe miejsca pracy i wzrost 
wpływów do budżetu, to dla radnych 
klubu „Praca i Uczciwość” byłaby to tyl-
ko wyreżyserowana manifestacja małej 
grupy przedstawicieli naszej społeczno-
ści, którzy nie mają zielonego pojęcia na 
temat zrównoważonego rozwoju. Jedy-
nie słuszna decyzja i tak należy do wie-
dzących lepiej radnych z „PiU” w myśl 
ostatnio modnych zasad „TKM” i „ciem-
ny naród wszystko kupi”.

Jednym z wątpliwych argumentów 
przemawiających za zablokowaniem 
uchwały była perspektywa powstania 
osiedla mieszkaniowego w Teresinie-
Gaju. Padały górnolotne sformułowa-
nia typu „... szansa korzystnego zreali-
zowania zamierzeń mieszkaniowych 
...”,  „... kameralna zabudowa mieszka-
niowa wpisana w charakter otoczenia...”, 
„... warszawski obszar metropolitarny...”, 
„...parcie mieszkańców metropolii war-
szawskiej na osiedlanie się na zewnątrz 
miasta ...”.  Skąd my to znamy? A może 
to nasza gmina ma pomieścić na swo-
im terenie obiecane 3 miliony miesz-
kań? Jeżeli tak, to może nie warto zbyt 
pochopnie rezygnować z tych marnych 
kilkuset miejsc pracy? Chętnych do pra-
cy będzie wielu. A jeżeli ktoś zdecydu-
je się wybudować dom w „kameralnym” 

bezpośrednim sąsiedztwie torów kole-
jowych trasy Moskwa-Berlin, to czy bę-
dzie mu przeszkadzał widok zadbanego 
otoczenia hal magazynowych?

Trzeba uczciwie przyznać, że radni 
z „PiU” opowiadają się za „rozwojem 
gminy”, „tworzeniem nowych miejsc 
pracy”, „inwestycjami” w dziwny i cha-
rakterystyczny sposób.  Dla potencjal-
nych inwestorów mają zachęty typu: „w 
niedalekiej przyszłości powstanie za-
pewne?  sytuacja”, „zapewne wygodniej 
byłoby dla was”, „lepsze byłyby obszary 
wokół planowanej obwodnicy”, „trans-
port kolejowy to utopia”, itd... 

Bez komentarza należałoby pozo-
stawić wypowiedź kolejnego radnego 
„PiU” Ireneusza Majchra, który aro-
gancko stwierdził, że „...Gmina Teresin 
jest na tyle zasobna i bogata, że nie musi 
chwytać pierwszego-lepszego inwestora, 
który się pojawia. Ze względu na swój 
status fi nansowy oraz korzystne położe-
nie może przebierać w inwestorach…”. 
Niech pan Majcher przedstawi miesz-
kańcom długą listę oczekujących inwe-
storów. Chętnie w niej poprzebieramy.

Jesteśmy dalecy od podejrzewa-
nia radnych „PiU” o podteksty osobi-
ste i polityczne w przebiegu głosowa-
nia nad uchwałą, bo przecież Klub ma 
„uczciwość” na swoim sztandarze. Jeże-
li jednak jest inaczej, to aż strach pomy-
śleć, jakie spektakle zgotują nam radni w 
kolejnych miesiącach poprzedzających 
wybory (szczególnie jeśli ich reżyserzy 
będą w bojowej formie).

Finał tego absurdalnego wydarzenia 
został opisany w gazetach lokalnych 
pod wiele znaczącymi tytułami: „NIE 
dla nowych miejsc pracy” Echo Powia-
tu 04.04.06, „Miałeś Teresinie złoty róg, 
ostał ci się jeno sznur” Ziemia Socha-
czewska 04.04.06. Artykuły te wzbu-
dziły niedowierzanie oraz olbrzymie 
wzburzenie wśród, nie tylko Mieszkań-
ców Teresina, ale również okolicznych 
gmin, dla których ta inwestycja byłaby 
szansą na nowe miejsca pracy.

Zastanawiamy się zatem, kto jest za-
dowolony z takiego scenariusza i kto 
go pisze?

Właściciel terenu? – NIE, niedoszły 
inwestor? – NIE, mieszkańcy? – NIE!

Autorów tego absurdu znamy z na-
zwisk i z twarzy – wstydźcie się!

Nie powinna zatem dziwić chęć wy-
powiedzenia się w tej sprawie Nas czyli 
mieszkańców Gminy Teresin i okolic.

Teresin 06.04.2006

Pod pismem skierowanym do redakcji 
widnieją podpisy kilkudziesięciu mieszkań-
ców Gminy Teresin [red]
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Zapaśniczy Puchar Mazowsza 
Ubiegły weekend w Teresinie upłynął przede wszystkim 

pod znakiem zapasów. I Międzynarodowy Turniej Zapaśni-
czy Młodzików o Puchar Mazowsza przeszedł już do histo-
rii. Przeszedł jako jeden z największych i najlepiej zorgani-
zowanych turniejów zapaśniczych w regionie. 

Czternaście ekip, w tym cztery zagraniczne, stawiły się w 
hali sportowej Zespołu Szkół w Teresinie by przez całą so-
botę 1.04 walczyć o zwycięstwo w pierwszym turnieju ta-
kiej rangi, organizowanym wspólnie przez miejscowy LKS 
Greiner Mazowsze i ULKS Ryś Kampinos. Na matach ob-
serwowaliśmy emocjonujące i pełne sportowej charyzmy 
walki najlepszych 13, 15 -latków z kraju oraz z Ukrainy, 
Estonii i Węgier. Ukrainę reprezentowały dwa kluby – ze 
Zbaraża oraz ze Lwowa. Zawodnicy tych drużyn praktycz-
nie zdominowali turniej i gdyby startowali jako jedna eki-
pa, odnieśli by bezdyskusyjne zwycięstwo drużynowe. Jed-
nak, gdzie dwóch się bije, tam korzysta trzeci. W myśl tego 
przysłowia, na czele klasyfi kacji zespołowej uplasowała się 
ostatecznie drużyna gospodarzy, wśród której znalazło się 
pięciu medalistów imprezy. Najlepszy występ zanotował tu 
waleczny Rafał Wróblewski (kat. wag. 42kg) oraz rewelacyj-
nie spisujący się tego dnia Paweł Albinowski (kat.wag.66kg). 
Obaj wygrali swoje kategorie wagowe. Srebrnymi medali-
stami zostali Patryk Kazimierski (kat. wag. 42kg) i Adrian 
Czernicki (kat. wag. 73kg). Brąz wywalczył Paweł Bieniek 
(kat. wag. 59kg). Ciekawostką jest, że Paweł wygrał zdecy-
dowanie walkę o podium z rywalem z Węgier, z którym 
walczył w eliminacjach i …szybko przegrał. To dowód na 
to, jak bardzo ambitny jest młody zapaśnik Mazowsza, któ-
ry nie przestraszył się mocnego przeciwnika i wyciągając 
wnioski z wcześniejszej porażki, zupełnie „rozjechał” Wę-
gra. Jedyny srebrny medal dla Rysia Kampinos zdobył, czy-
niący duże sportowe postępy, Marcin Ciurzyński (kat. wag. 
59kg). Słowem, była to impreza, jakiej jeszcze w Teresinie 
nie widziano. Krajowa czołówka młodzików, zapaśnicy za-

graniczni, świetna organizacja, puchary i nagrody dla naj-
lepszych, emocjonujące i efektowne pojedynki – to wszyst-
ko składa się na bardzo pozytywny obraz tego sportowego 
przedsięwzięcia. Turniej bardzo chwalili sobie przedstawi-
ciele zza granicy, którzy niejednokrotnie wyrażali chęć po-
wrotu do Teresina. „Chcemy by Turniej ten na stałe wpisał 
się do kalendarza zawodów zapaśniczych” – mówił na za-
kończenie trener Mazowsza i organizator Artur Albinow-
ski dodając, że za rok planowana jest druga edycja turnieju. 
„Podjęliśmy się niemałego wysiłku, by taka impreza zago-
ściła na naszych terenach. Z pewnością opłaciło się. Mamy 
wielką nadzieję, ze tego typu zawody przyczynią się do więk-
szej popularyzacji zapasów nie tylko tu, na Mazowszu, ale i 
w całym kraju. Jednocześnie my, jako trenerzy, jesteśmy za-
dowoleni bowiem nasi podopieczni z rywalizacji ze znako-
mitymi przeciwnikami zagranicznymi z pewnością wycią-
gną odpowiednie wnioski, doświadczenie zaprocentuje na 
kolejnych zawodach” – podsumował szkoleniowiec drugie-
go z klubów – organizatorów Krzysztof Radkowski. Oto wy-
niki pozostałych zapaśników naszych zespołów oraz klasy-
fi kacja drużynowa I Międzynarodowego Turnieju Młodzi-
ków o Puchar Mazowsza:
LKS Greiner Mazowsze

Mechocki Rafał (k. 32kg) – 5 miejsce
Radzikowski Sebastian (k. 32kg) – 6 miejsce
Smoliński Mateusz (k. 38kg) – 6 miejsce
Paliński Rafał (k. 42kg) – 4 miejsce
Wójcik Mateusz (k. 47kg) – 10 miejsce
Wójcik Maciej (k. 53kg) – 16 miejsce
Wysocki Hubert (k. 59kg) – 6 miejsce

ULKS Ryś Kampinos
Walisiewicz Marcin (k. 42kg) – 5 miejsce
Walisiewicz Rafał (k. 47kg) – 8 miejsce
Woźniak Krzysztof (k. 53kg) – 6 miejsce
Zdanowski Mariusz (k. 53kg) – 7 miejsce
Skoczylas Przemysław (k. 59kg) – 8 miejsce
Szymański Patryk (k. 59kg) – 9 miejsce
Skoczylas Patryk (k. 85kg) – 5 miejsce

Klasyfi kacja drużynowa:
1. Greiner Mazowsze Teresin 56 pkt, 2. Ukraina Zbaraż 45 

pkt, 3. Ukraina Lwów 38 pkt, 4. Kapsovar Sportiskola Wę-
gry 37 pkt, 5. Estonia 32 pkt, 6. Gwardia Warszawa 24 pkt, 
7. ULKS Ryś Kampinos 22 pkt, 8. Platan Borkowice 19 pkt, 
9. Korona Koronowo 17 pkt, 10. Mamry Giżycko 17 pkt,  11. 
Orlik Nawiady 9 pkt, 12. Gwiazda Bydgoszcz 8 pkt, 13. Choj-
niaczek Wieniawa 6 pkt, 14. UKS Marysin 0 pkt.

Odol

Dziękujemy redakcji Expressu Sochaczewskiego za zgodę na 
przedrukowanie tego tekstu.
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Po sukcesach wokalnych w 
2005 roku (nagroda „Brązo-
wy Laur” dla Karoliny Wójcic-
kiej w VI. Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Młodych Piosenkarzy 
w Kruszwicy – listopad 2005 i 
udział Barbary Grzegorek w fi -
nale III. Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki o „Złoty Mikrofon Radia 
Jard” w Białymstoku – grudzień 2005 
roku) bardzo udanie rozpoczęła 2006 
rok uczennica klasy pierwszej Gimna-
zjum w Teresinie Martyna Dębska. Po 
przejściu I. etapu (wysłanie materiału 
demo – 2 piosenki) komisja artystycz-
na konkursu zgodnie z regulaminem 

oraz na podstawie karty oceny uczest-
ników zakwalifi kowała Martynę Dęb-
ską do II. etapu V. Kaliskiego Konkursu 
Piosenki Młodzieżowej o Puchar Pre-
zydenta Miasta Kalisza. Wzięło w nim 
udział 53 wykonawców oraz 6 zespo-
łów wokalnych z 6 województw: wiel-
kopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko 
– pomorskiego, łódzkiego, zachod-
niopomorskiego oraz mazowieckie-

go. Godnym podkreślenia jest fakt, iż 
Martyna była jedyną reprezentantką 
naszego województwa. 

Na scenie Centrum Kultury i Sztu-
ki w Kaliszu zaprezentowała się wspa-
niale. 

W wielkim fi nale wykonała piosen-
kę pt. „Dla kogo to wszystko”. Należy 
podkreślić, że laureaci tego konkursu to 
młodzi wokaliści, którzy w przeważa-
jącej większości kształcą swoje umie-
jętności wokalne w Studiach i Szko-
łach Wokalnych. Tym większe należą 
się brawa, ponieważ był to pierwszy 
udział Martyny w ogólnopolskim fe-
stiwalu o takiej randze. 

Robert Jędrzejewski

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, iż na terenie Gminy Teresin powstała Fundacja „TYCHE” Otwórz Oczy 

na los innych, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 253558.
Serdecznie zapraszamy do współpracy sponsorów, którzy pomogą nam rozwinąć skrzydła, wo-

lontariuszy oraz wszystkich chętnych do pomocy.
Telefon kontaktowy: 0-510-120-852 i 0-663-620-179

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 oso-–  opony do samochodów oso-

bowych, ciężarowych, TIR, bowych, ciężarowych, TIR, 
pojazdów rolniczychpojazdów 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

Karolina WójcickaKarolina Wójcicka

Barbara GrzegorekBarbara Grzegorek

Martyna DębskaMartyna Dębska
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MisteriumMisterium
„„SSługa ługa MMiłości”iłości”

Kulturalna GratkaKulturalna Gratka
od O. Sąsiadkaod O. Sąsiadka

Cztery spektakle przy wypełnionej po brze-
gi sali, owacje na stojąco… czy można nie za-
zdrościć takiego sukcesu?

Ojcem tego sukcesu jest Ojciec Franciszka-
nin Andrzej Sąsiadek. O. Andrzej jest w Niepo-
kalanowie postacią nietuzinkową. Potrafi ł nie-
konwencjonalnymi środkami: mówić, śpiewać 
i tańczyć – dla Jezusa. Ludziom mojego poko-
lenia przypomina to Ruch Oazowy z okresu 
stanu wojennego.

Tym razem O. Sąsiadek ze swoją „Paczką” za-
prezentował Misterium Męki Pańskiej pt. „Słu-
ga Miłości”. Sam był scenarzystą i reżyserem. 
Nie mogłoby być spektaklu bez muzyki Lesz-
ka Lewickiego przy akompaniamencie Marka 
Jaworskiego i aranżacji Klary Zawadzkiej. Ale, 
jak to w teatrze bywa, główne postacie to akto-
rzy. Tworzyła ich młodzież z teresińskich szkół 
oraz znakomity zespół „Miriam”.

Liczna widownia zapamięta na długo wspa-
niałe kostiumy, scenografi ę, nagłośnienie. Dla 
tych, którzy nie przyszli do sali św. Bonawen-
tury, mamy kilka zdjęć ze spektaklu.

Zbigniew Bonalski
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