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W NUMERZE:

Kiedy część radnych zablokowała 
uchwałę o nadaniu teresińskiemu gim-
nazjum im. Królowej Jadwigi (ich zda-
niem konieczny jest przedrostek „świę-
ta”) – dyrektorka tej placówki płaka-
ła do końca sesji, a część obecnych była 
zszokowana. Jak Pan oceni te sytuacje, 
jako Wójt i jako mieszkaniec Teresina?

Byłem bardzo zdziwiony i zaskoczo-
ny reakcją niektórych radnych, głównie 
z Klubu „Praca i Uczciwość” na projekt 
uchwały o nadaniu gimnazjum teresiń-

skiemu im. Królowej Jadwigi. Wniosko-
dawcami tej uchwały są przecież Na-
uczyciele, Uczniowie i Rodzice związa-
ni z tą placówką oświatową, a próba na-
rzucenia nowej nazwy jest co najmniej 
brakiem rozumienia roli, obowiązków 
i przywilejów radnego, działającego w 
demokratycznych warunkach oraz peł-
niącego służebność i reprezentację wo-
bec wyborców.

Dla mnie nie ulega najmniejszej wąt-
pliwości, że wnioskodawcy nadając 
imię tej świętej osoby, wzięli pod uwa-

gę właśnie jej świętość i wzór wszel-
kich cnót.

Głosami klubu „Praca i Uczciwość” w 
koalicji z innymi radnymi wrócił, tym 
razem w formie uchwały, raport Szy-
mona Drzazgi. Nie boi się Pan proku-
ratora?

Fakt przyjęcia przez radnych uchwa-
ły z wnioskami wynikającymi z odręb-
nego raportu Szymona Drzazgi przyj-
muję ze spokojem. Wynik głosowania 
to jeden ze znaków, że dla wielu kam-
pania wyborcza do samorządu tere-
sińskiego się rozpoczęła. Uchwała ta 
ma dewaluować moje osiągnięcia w 
tej krótkiej kadencji, zamazywać fak-
tyczny obraz wytężonej i uczciwej pra-
cy mojej i pracowników Urzędu. 

W „sprawie dróg” zrobiłem wszyst-
ko, by wszelkie błędy zostały usunięte, 
nie narażając na jakiekolwiek dodatko-
we wydatki budżetu gminy. 

Ciąg dalszy na str. 3

Dyskusja wokół planów przestrzennych 
gminy Teresin

We wtorek 7 marca br. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Teresinie 
z inicjatywy Przewodniczącego Rady 
Gminy Tadeusza Olechowskiego mia-
ło miejsce ważne spotkanie na temat 
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego naszej gminy. W spotka-
niu tym obok licznie przybyłych rad-
nych (11) wzięli udział: wójt Marek 
Olechowski, Maria Ryczer, pracow-
nik Zespołu Urbanistyczno-Architek-
tonicznego Urzędu Gminy Teresin, a 
także Tadeusz Szymańczak, Członek 
Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i Andrzej Popławski, przewodniczący 
Zarządu Gminnego Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność”.

Inspiracją do podjęcia tej dyskusji, 
jako formy konsultacji społecznej było 
przyjęcie przez Radę Gminy na sesji 21 
lutego br. studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Teresin. Według obecnej na 
sesji Jadwigi Jeznach, kierownika Pra-

cowni Urbanistyczno-Projektowej w 
Wiskitkach, która przygotowała stu-
dium, ustalenia zawarte w tym opraco-
waniu wyrażają kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego, określają lokal-
ne zasady zagospodarowania na tere-
nie gminy, nie są jednak ścisłym prze-
sądzeniem o granicach zainwestowania 
i użytkowania terenu, co powinno być 
dokładniej określane na etapie sporzą-
dzania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Co prawda 
radni przyjęli to opracowanie bez po-
prawek, przy dwóch głosach wstrzymu-
jących, jednak z uwagi na liczne wątpli-
wości, jakie towarzyszyły w czasie trwa-
nia dyskusji, a szczególnie głos Tadeusza 
Szymańczaka wypowiedziany w kon-
tekście ochrony i większej dbałości o 
nasze grunty rolne, warto na spokojnie 
i w szerszym gronie porozmawiać na te 
ważne dla naszej gminy tematy. 

Ciąg dalszy na str. 2

Trzy pytania do Wójta
O gimnazjum, drogach i inwestorach

Mamy za sobą sesję Rady Gminy, obfi tująca w ważne decyzje. Dlatego zwró-
ciłem się do Marka Olechowskiego, Wójta Gminy Teresin, o skomentowanie 
3 uchwał, wokół których było wiele kontrowersji.

Kolejny numer TIS ukaże się jeszcze przed świętami WielkanocyKolejny numer TIS ukaże się jeszcze przed świętami Wielkanocy
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Ciąg dalszy ze str. 1
Spotkanie toczyło się w dobrej, rze-

czowej atmosferze. Najwięcej obiekcji u 
większości radnych i zaproszonych go-
ści z MIR wzbudziły propozycje wójta 
zawarte w studium, aby niektóre grun-
ty rolne II i III klasy, m.in. w Mauryce-
wie przeznaczyć pod usługi. Sugerowa-
li oni, aby tereny pod usługi i nieuciąż-
liwy przemysł planować przede wszyst-
kim na terenach piaszczystych oraz na 
gruntach klas słabszych IV – VI, a naj-
lepiej na obrzeżach gminy. 

Powyższe niezwykle cenne wnioski i 
spostrzeżenia wykazały, że sprawy zago-
spodarowania przestrzennego są bardzo 
ważne i dlatego spotkanie takie powin-
no odbyć się znacznie wcześniej, jesz-
cze przed przyjęciem studium. Z uwagi 
na wielkie znaczenie, jakie niosą za sobą 
decyzje władz gminy Teresin dotyczące 
planowania przestrzennego, wskazana 
jest aktywność i udział w tej społecznej 
dyskusji wszystkich mieszkańców gmi-
ny. Mam nadzieję, że w perspektywie 
uchwalania konkretnych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla da-
nych terenów przez Radę Gminy, to spo-
tkanie i wyrażone opinie przyczynią się 
do podjęcia trafnych decyzji. 

Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Informacja 
Rzecznika

W dniu 27 marca, czyli w dniu 
składania naszej gazety, na adres 
e-mail wydawnictwa wpłynął ma-
teriał z biura Rady Urzędu Gminy 
w Teresinie. Zawierał pełną treść 
uchwały z dn. 17 marca br., mó-
wiący o przyjęciu raportu radne-
go Szymona Drzazgi na temat nie-
prawidłowości przy budowie dróg 
gminnych. Raport został przeka-
zany na wniosek przewodniczą-
cego Rady, na prośbę Szymona 
Drzazgi.

Informuję, że przekazałem (rów-
nież w biurze Rady), iż zbieram 
materiały do marcowego wydania 
«Teresińskiego Informatora Samo-
rządowego” w terminie do piątku, 
24 marca.

Cała treść uchwały jest obszer-
nym materiałem na 5 stron i wy-
musiłaby wyeliminowanie innych 
artykułów, dostarczonych w ter-
minie.

Każda uchwała Rady Gminy w 
Teresinie jest drukowana w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Mam 
nadzieję, że Radni rozstrzygną ten 
przypadek, bo spełnienie prośby Sz. 
Drzazgi może spowodować lawi-
nę wniosków o publikację uchwał. 
Tym sposobem nasz miesięcznik 
będzie wypełniony wyłącznie tre-
ściami tych uchwał.

Zbigniew Bonalski
Rzecznik Prasowy Gminy Teresin

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

W trosce 
o dzieci

Choć zima już powoli nas 
opuszcza, to warto wrócić do 
czasu, kiedy ta pora roku dała się 
porządnie obrzydzić teresińskim 
dzieciom. Ich los zmienił się wła-
ściwie dzięki jednemu człowieko-
wi. Jego zaangażowanie jest warte 
naśladowania.

Radny Ryszard Kacprzak, w 
bezkompromisowy sposób zajął 
się problemem dowozu dzieci do 
szkół w gminie Teresin. A problem 
wymagał takich działań. Przegni-
te, wilgotne siedzenia, przecieka-
jący dach, poobrywane oparcia – 
taki był obraz usług przewoźnika. 
Mimo obietnic, nie wprowadzono 
też dodatkowych kursów.

Radny Kacprzak, po spotkaniu 
z rodzicami i na ich wniosek, zło-
żył interwencje w Urzędzie Gmi-
ny. Mówił o tym również na se-
sjach. Poza tymi procedurami 
kontrolował przewoźnika. Efekt? 
Zatrzymanie dowodu rejestra-
cyjnego jednemu z kierowców, ze 
względu na zły stan pojazdu.

Działania radnego zakończy-
ły się sukcesem. Wójt rozwiązał 
umowę z przewoźnikiem, dzieci i 
ich rodzice mogą być zadowoleni, 
są optymistami, że kolejną zimę 
spędzą w ciepłych autobusach.

Zbigniew Bonalski
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Ciąg dalszy ze str. 1
Co do kar umownych, nie mogłem ich naliczyć i wiedzą 

o tym radni, którzy przyjęli uchwałę, gdyż otrzymali opinię 
radcy prawnego, której nikt nie próbował podważyć. Reasu-
mując, niczego i nikogo w tej sprawie się nie boję, a podjętą 
z wielkimi błędami wspomnianą uchwałę zaskarżę do Wo-
jewody Mazowieckiego.

Ta sama grupa radnych zablokowała uchwałę urbani-
styczną. Jakie będą tego konsekwencje? Czy inwestorzy od-
wrócą się od Teresina? Czy nasi bezrobotni stracą szansę na 
pracę?

Zdjęcie z porządku obrad uchwały o przystąpieniu do 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla grun-
tu położonego w Teresinie-Gaju to wyraz „poparcia” dla 
moich działań zmierzających do dalszego, dynamicznego 
rozwoju naszej Gminy i prób ściągnięcia dobrych i zna-
nych inwestorów na nasz teren. Zaznaczam, że teren, o któ-
rym mowa w projekcie uchwały jest przeznaczony w przy-
jętym przez radnych – prawie jednogłośnie kilka tygodni 
temu – studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania naszej Gminy na rozwój wielofunkcyjny w kierun-
ku aktywności funkcji gospodarczych oznaczonej symbo-
lem U1, w tym pod obiekty produkcyjne i usługowe, skła-
dy i magazyny z możliwością rozbudowy zabudowy miesz-
kaniowej i zagrodowej.

Szymon Drzazga, który zawnioskował o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad, wyraził zdanie Klubu „Praca i 
Uczciwość”. Radni, sołtysi i zaproszeni goście usłyszeli, że 
„wiele osób oraz sam sołtys Teresina-Gaju” są przeciw pod-
jęciu tej uchwały i powstaniu w pobliżu osiedla mieszkanio-
wego inwestycji przemysłowo-usługowej.

Pan sołtys Kazimierz Dąbrowski po sesji zaprzeczył sło-

wom radnego Drzazgi i powiedział, że nigdy nie był prze-
ciwny pojawieniu się takich inwestycji w tym miejscu we 
wsi Teresin-Gaj. Stwierdził także, że nie słyszał o jakichkol-
wiek protestach przeciwko zagospodarowaniu tego terenu 
zgodnie z w/w studium.

Warto w tym miejscu powiedzieć, że w trakcie społecznej 
dyskusji nad studium zagospodarowania dotyczącym Teresi-
na-Gaju nie było żadnych protestów i negatywnych uwag!

Pan Sołtys, aby nie było żadnych niejasności, zwołał ze-
branie wiejskie mieszkańców Teresina-Gaju w dniu 23 mar-
ca 2006 roku z udziałem moim i pracowników Referatu Go-
spodarki Komunalno-Przestrzennej. Na spotkanie przybyło 
aż 41 Mieszkańców, przedstawicieli prawie wszystkich ro-
dzin z tej wsi.

Po informacjach Urzędu i dyskusji, w której zabierało głos 
wielu mieszkańców, przegłosowano uchwałę o pozytywnym 
zaopiniowaniu przez zebranie wiejskie zmian w planie za-
gospodarowania przestrzennego. Wynik głosowania to: 31 
głosów popierających uchwalę, 6 głosów przeciw i 4 wstrzy-
mujące się, co należy rozumieć, że Mieszkańcy zdecydowa-
nie popierają powstanie nowej fi rmy w naszej Gminie.

Mieszkańcy wiedzą, że inwestorów, którzy swą nieuciąż-
liwą dla ludności działalnością wesprą dalszy rozwój naszej 
Gminy i przysporzą wielu nowych miejsc pracy, nie tylko 
dla Teresina-Gaju, należy jak najbardziej zachęcać do inwe-
stowania u nas.

Zdecydowane stanowisko Teresina-Gaju to ostateczny, 
myślę sygnał dla radnych Gminy Teresin, by uchwalę przy-
jąć na najbliższej sesji 31 marca 2006 roku.

Mam nadzieję, że wola Mieszkańców i poparcie dla na-
szego wspólnego zrównoważonego rozwoju określonego w 
studium, zwycięży.

Rozmawiał Zbigniew Bonalski

Trzy pytania do Wójta
O gimnazjum, drogach i inwestorach

Aleja XX-lecia 32, 96-515 Teresin 
tel./fax. 046 861 38 81, 0 601 246 778
www.tok.art.pl            kulturysci@tok.art.pl
NIP: 837-10-11-456, REGON: 750442473
KONTO : BS  TERESIN  37  9284  0005  0010  8979  2000  0010

„Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej”
Teresiński Ośrodek Kultury informuje, że Starostwo Powiatowe w Sochaczewie organizuje we współpracy z Sa-

morządem Województwa Mazowieckiego imprezę wystawienniczą „Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej”. Będzie to 
prezentacja stołów wielkanocnych, kuchni regionalnej, ludowego rękodzieła (pisanki, koszyczki, haft y, koronki etc.), 
palm wielkanocnych, wyrobów artystycznych związanych z Wielkanocną.

Impreza odbędzie się 9 kwietnia 2006 r. (niedziela) w Chabrowym Dworku, Seroki Wieś 138 w godzinach 10.00 – 
17.00

Wszystkie chętne osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu promując nasze gminne atrakcje turystyczne, wyroby 
kulinarne i artystyczne prosimy o kontakt telefoniczny 046 861 38 81, lub osobisty: Teresiński Ośrodek Kultury, Al. XX-
lecia 32 (stadion GOSiR) w celu potwierdzenia obecności i zarezerwowania stołów do przygotowania prezentacji.

Podczas imprezy nastąpi poświęcenie palm. Przewidziany jest także konkurs na najładniejszą palmę i najładniej-
szą święconkę. Dla zwycięzców ufundowane zostaną puchary.

TOK
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W dniu 25 lutego 2006 r. w Szkole Podstawowej w Bud-
kach Piaseckich odbył się turniej Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Gminy Teresin, w którym zostały wystawio-
ne następujące drużyny:

Młodzieżowa drużyna strażacka 
chłopców

Drużyna Skrzelew I
Krzysztof Kluczek
Dariusz Kluczek
Kamil Mitrowski

Drużyna Skrzelew II
Kamil Tondera
Paweł Kluczek
Michał Łasica

Drużyna Budki Piaseckie I
Badowski Marcin
Fijołek Rafał
Kosno Adrian

Drużyna Budki Piaseckie II
Rosa Bartłomiej
Fijołek Adam
Piórkowski Grzegorz

Drużyna Niepokalanów
Boczkowski Jan
Pawłowski Przemysław
Kłys Wojciech

Drużyna Paprotnia
Kaczmarczyk Mirosław
Tkaczyk Mariusz
Czernicki Arkadiusz

Młodzieżowa drużyna strażacka 
dziewcząt

Marzena Badowska
Aleksandra Widyńska
Marta Banaszek

Sędzią głównym turnieju był Radosław Jurzyk. Ponadto 
uczestniczyli: Janusz Kulak – wiceprezes Zarządu Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Socha-
czewie

Andrzej Tkaczyk – prezes Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Teresinie

Jerzy Wójcik – wiceprezes Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Teresinie

Dariusz Tartanus – Komendant Gminy Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Teresinie

Tadeusz Szymańczak – Członek Zarządu Mazowieckiej 
Izby Rolniczej

Po zaciętej walce drużyny zajęły następujące miejsca:
I – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Budki Piaseckie I
II – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Budki Piasec-

kie II
III – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Niepokalanów
IV – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Paprotnia 
V – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Skrzelew I
VI – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Skrzelew II

W rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
dziewcząt nie było klasyfi kacji drużynowej, natomiast w 
rozgrywkach indywidualnych zwyciężyły:

I – Marzena Badowska
II – Aleksandra Widyńska
III - Marta Banaszek

Zawody zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Bud-
kach Piaseckich były przeprowadzone bardzo sprawnie i za 
gościnność i organizację serdecznie dziękuję, natomiast pa-
tronat nad zawodami objął Zarząd Gminny Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Teresinie, który ufundował dla 
wszystkich drużyn puchary, za co również należą się słowa 
uznania i podziękowania.

Tadeusz Szymańczak

MY TEŻ
CZYTAMY DZIECIOM

Począwszy od kwietnia br. Filia Biblioteczna we 
współpracy ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Ko-
pernika w Szymanowie, przystępują do ogólnopolskiej 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Uczniowie klas 0-3 raz w tygodniu będą spotykać 
się w bibliotece publicznej, gdzie wysłuchają wybra-
nych wierszy Doroty Gellner w wykonaniu rodziców i 
zaproszonych gości. 

Będzie to swoiste przygotowanie do spotkania au-
torskiego z poetką, które planowane jest w najbliż-
szym czasie, a jednocześnie uroczyste podsumowanie 
tej ogólnopolskiej akcji.
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ABY PRZETRWALI W NASZEJ PAMIĘCI 
– 2006

Pod tym hasłem Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie 
już po raz trzeci organizuje Konkurs 
Gminny, skierowany do uczniów szkół 
podstawowych z naszego regionu, na-
szej „małej Ojczyzny”. Tegoroczna 
edycja konkursu zatytułowana zosta-
ła: „LEGENDY I PODANIA NASZE-
GO REGIONU”. Jej celem jest zapozna-
nie mieszkańców naszej gminy z funk-
cjonującymi na jej terenie obiegowy-
mi legendami i podaniami, związanymi 
bezpośrednio z osobami żyjącymi tutaj 
(obecnie lub w przeszłości), zabytkami, 
nazwami miejscowości itp.

Konkurs, o którym mowa, odby-
wa się w dwóch grupach wiekowych: 
uczniowie klas I–III szkół podstawo-
wych oraz uczniowie klas IV–VI szkół 
podstawowych. Jednakże dla każdej z 
nich przewidziane jest inne zadanie: 
młodsze dzieci wykonują pracę pla-
styczną (dowolną techniką), starsze 
zaś literacką (dowolny rodzaj i gatu-
nek literacki).

Nadesłane prace oceniać będzie ko-

misja złożona z nauczycieli aktualnie 
pracujących na terenie naszej gminy, po 
jednym przedstawicielu z każdej szko-
ły biorącej udział w konkursie, a tak-
że zaproszonych przedstawicieli Urzę-
du Gminy Teresin i gazety lokalnej. Ko-
misja ta dokona oceny prac konkurso-
wych w dwóch kategoriach wieko-
wych oraz dwóch dziedzinach. Będzie 
ona przy tym zwracać uwagę na takie 
aspekty, jak: w pracy pisemnej – zgod-
ność z tematem, oryginalność jego uję-
cia, styl i język pracy, jej format, opra-
cowanie materiału i pomysłowość, w 
pracy plastycznej – zgodność z tema-
tem, oryginalność, pomysłowość, czy-
telność, estetyka pracy.

Uczniowie wytypowani przez komi-
sję oceniającą jako zwycięzcy w swo-
ich grupach wiekowych i poszczegól-
nych kategoriach zostaną zaproszeni do 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Szymanowie na uroczyste 
podsumowanie i wręczenie nagród w 
konkursie, co planowane jest na koniec 
maja br. Część spośród nagrodzonych i 

wyróżnionych prac będzie opublikowa-
na w lokalnej prasie, co – mam nadzie-
ję – okaże się już dostateczną nagrodą 
i zadośćuczynieniem za trud włożony 
w wykonanie pracy konkursowej, przy-
najmniej dla niektórych zwycięzców. 

Jako organizatorzy konkursu gmin-
nego wyrażamy nadzieję, że ze wzglę-
du chociażby na ciekawy, interesują-
cy, a zarazem bliski nam wszystkim te-
mat tegorocznej edycji tegoż konkur-
su, weźmie w nim udział więcej uczest-
ników niż zazwyczaj. Jest to bowiem 
konkurs skierowany do wszystkich 
uczniów szkół podstawowych, uczęsz-
czających do szkoły w bieżącym roku 
szkolnym. Szczegółowy regulamin kon-
kursu znajduje się od pewnego czasu 
we wszystkich szkołach naszej gminy. 
W chwili, gdy piszę te słowa, oczekuje-
my właśnie na potwierdzenie poszcze-
gólnych szkół swojego w nim udziału. 
Na wszelkie ewentualne pytania odpo-
wie Koordynator Konkursu pod nume-
rem telefonu (046) 861 35 35. 

Mariola Słowik

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA
uprzejmie zaprasza rolników 

do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„GDZIE SZUKAĆ PIENIĘDZY NA 
RESTRUKTURYZACJĘ I MODERNIZACJĘ
ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 marca 2006 r.
w Urzędzie Gminy Teresin o godz. 10.00

Program szkolenia:
Działanie 1. Renty strukturalne
Działanie 3. Omawianie wniosków o płatności obszarowe
Działanie 5. Zalesianie gruntów rolnych
Przerwa na kawę:
Działanie 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
Działanie 7. Grupy producentów rolnych

Poza tymi tematami na szkolenia zostali zaproszeni dodatkowo:
1. Tadeusz Koryś Kierownik Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 mówił będzie o uproszczeniach w wypełnianiu wniosków.
2. Wojciech Wojciechowski Powiatowy Lekarz Weterynarii

 mówił będzie o zagrożeniach i obowiązkach rolników.
3. Bogumił Marcinkowski Dyrektor Wydziału Geodezji

 mówił będzie o obowiązkach aktualizacji stanu geodezyjnego.

Jeśli chcesz być na bieżąco z obecnymi przepisami zapraszamy!
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Inwestycje w toku
ROZBUDOWA BOISK

Rozpoczął się proces inwestycyjny rozbudowy boisk na 
stadionie przy ul. XX lecia w Teresinie. W dniu 28 lutego 
2006 rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony, który 
wyłonił wykonawcę. Firmą, która będzie wykonywać prze-
budowę jest POLCOURT Gostynin. Wartość realizowanych 
prac wyniesie 697 902,62 zł. Zakres prac obejmuje wyko-
nanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syn-
tetycznej, kortów tenisowych, boiska do koszykówki o na-
wierzchni z konipuru i skateparku.

W najbliższych dniach zostanie podpisana 
umowa z wykonawcą. Inwestycja realizowana 
będzie w okresie wiosenno-letnim.

KREDYTY
Realizacja inwestycji uzależniona jest od 

kredytów, które mają zasilić budżet gminy i 
dać możliwość szybkiej realizacji prac zapla-
nowanych w tegorocznym budżecie. W tym 
celu został zorganizowany przetarg na obsłu-
gę kredytową naszej gminy. Przetarg obejmo-
wał zaciągnięcie dwóch kredytów , kredytu w 
wysokości 2 170 000 zł na fi nansowanie gmin-
nych inwestycji technicznych oraz kredytu w 
wysokości 900 000 zł na gminne inwestycje 
sportowe. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 
14 marca 2006 r. Najkorzystniejszą ofertę zło-
żył Bank Spółdzielczy w Sochaczewie. W dniu 
23.03.2006 r została zawarta umowa. 

PRZETARGI
Kolejne przetargi jakie zostały ogłoszone to 

przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej i 
Strażackiej. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 20 kwietnia. 
Przetarg ten został zorganizowany w pierwszej kolejności, 
ponieważ na ul. Spokojnej również będzie wykonywana na-
kładka asfaltowa i prace te należało zsynchronizować 
tak, aby ze sobą nie kolidowały. Następnym dużym 
przetargiem, który zostanie rozstrzygnięty 24 kwiet-
nia jest przetarg na budowę sali gimnastycznej w Bud-
kach Piaseckich. Zakres przetargu obejmuje wykona-
nie stanu surowego obiektu, przypomnijmy że na ten 
cel Rada gminy przewidziała w tegorocznym budże-
cie kwotę 500 000 zł, z czego 100 000 zł są to środki 
własne, a 400 000 zł kredyt.

W dniu 27 marca wyłoniony zostanie wykonaw-
ca na wykonanie przepompowni i kolektora tłoczne-
go na stadionie w Teresinie. Rozwiązanie to pozwoli 
na odprowadzenie wód opadowych ze zdrenowane-
go terenu płyty głównej boiska oraz realizowanej w 
tym roku inwestycji rozbudowy boisk i terenu przed 
budynkiem TOKU. Gromadząca się woda na drodze 
przed wejściem do budynku bardzo utrudnia dojście 
w okresie roztopów i opadów deszczów.

W przygotowaniu są przetargi na modernizację 
dróg gminnych. Przetargi zostaną rozpisane na trzy 

grupy, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie pod-
budowy i nakładki oraz samej nakładki asfaltowej. W bieżą-
cym roku planujemy zmodernizować 11 km dróg, z czego 
około 7 km dróg będzie o nawierzchni asfaltowej.

Przetargi ogłoszone zostaną w dniach 23–28 marca. Pla-
nowany termin realizacji czerwiec lipiec i sierpień bieżą-
cego roku.

CHODNIK W SZYMANOWIE
UL. ZIELONA

Wznowione zostały prace przy budowie chodnika i par-
kingu w Szymanowie wzdłuż ul. Zielonej. Prace zostały prze-
rwane ze względów pogodowych w grudniu ubiegłego roku. 
Przedłużająca się zima nie pozwoliła na wcześniejsze roz-
poczęcie prac. 

Parking przy kościele w SzymanowieParking przy kościele w Szymanowie

Hala sportowa w TeresinieHala sportowa w Teresinie
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HALA SPORTOWA
W ubiegłym roku obiekt hali sportowej oraz zapleczy 

został zamknięty stolarką okienną i drzwiową. W obec-
nej chwili prace zostały wznowione i wykonywane są pra-
ce związane z dociepleniem zewnętrznym, wykonywane są 
stelaże pod sufi ty podwieszane i wylewane posadzki. Pra-
ce realizowane są zgodnie z harmonogramem. Planowany 
termin zgodnie z umową przewiduje oddanie obiektu w li-
stopadzie bieżącego roku. W najbliższym czasie organizo-
wany będzie przetarg na wyposażenie hali w profesjonalny 
sprzęt do ćwiczeń i gier.

ZMIANA PRZEWOŹNIKA 
W miesiącu marcu ze względów na niewywiązywanie się z 

umowy, Wójt Gminy Marek Olechowski wypowiedział umo-
wę fi rmie MITUR , która dowoziła dzieci i młodzież do szkół. 
Przyczyną wypowiedzenia umowy był brak wymaganej ilo-
ści miejsc w autobusie i zły stan techniczny. Od kwietnia do 
końca roku szkolnego nowym przewoźnikiem będzie PKS 
Żyrardów oddział w Sochaczewie.

opr. Marek Misiak

Wojewódzki konkurs 
o Mikołaju Koperniku

Już po raz drugi nasza szkoła brała udział w zorganizowa-
nych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim konkursach o Mikołaju Koperniku.

Miały one charakter wojewódzki i przygotowane były z 
myślą o szkołach z terenu Mazowsza, które za patrona wy-
brały sobie wielkiego astronoma.

W naszej placówce przygotowywaliśmy się do konkursów 
już od końca listopada ubiegłego roku. Spośród prac literac-
kich i historyczno- plastycznych, wykonanych pod kierun-
kiem p. Marioli Słowik i p. Roberta Leończyka, wybrano te, 
które najlepiej spełniały kryteria wyznaczone przez orga-
nizatorów. Jednocześnie trzech uczniów intensywnie przy-
gotowywało się do turnieju wiedzowego o życiu i pracy M. 
Kopernika.

Dnia 20 lutego udaliśmy się do Mińska Mazowieckiego, 
gdzie odbyło się podsumowanie konkursów na wiersz i al-
bum o M. Koperniku.Wyniki przerosły nasze najśmielsze 
oczekiwania. Największy sukces odniosły nasze albumy, któ-
re, jak stwierdzili organizatorzy, zwróciły uwagę swym wy-
sokim poziomem merytorycznym, literackim i grafi cznym. 
Zwyciężczynią w tym konkursie została uczennica klasy VI, 
Katarzyna Tomaszewska, drugie miejsce zajęła Agata Ton-
dera, zaś trzecie ex equo Monika Zemła i Patrycja Kalinow-
ska – wszystkie to uczennice naszej szkoły. W konkursie po-
etyckim pod hasłem „Mikołaj Kopernik – Człowiek Rene-
sansu” jury dostrzegło utwór Agaty Tondery. Jej wiersz zdo-
był trzecie miejsce. Dużą wiedzą wykazała się również nasza 
reprezentacja biorąca udział w turnieju poświęconym życiu 
i pracy Kopernika oraz zagadnieniom związanym z astro-
nomią. Pytania przygotowane przez organizatorów nie były 
łatwe, tym bardziej cieszy trzecia pozycja wywalczona przez 
Pawła Głażewskiego, Konrada Słowika i Huberta Tonderę. 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe, pamiątko-
we dyplomy oraz tomiki, w których znalazły się najlepsze 
konkursowe wiersze uczniowskie.

Robert Leończyk 

Regulamin 11. Konkursu Młodych Dziennikarzy
Już po raz 11. Tygodnik „Ziemia Sochaczewska” ogłasza 

Konkurs Młodych Dziennikarzy. Jego celem jest populary-
zowanie dobrego dziennikarstwa i działalności wydawni-
czej w szkołach i placówkach oświatowych. Konkurs prze-
znaczony jest dla gazetek szkolnych wydawanych na terenie 
miasta i powiatu. Każda redakcja, która chce wziąć udział w 
konkursie powinna dostarczyć do siedziby „ZS” 2-3 ostat-
nie numery swojego pisma. Gazetki szkolne oceniać bę-
dziemy w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół średnich.

Jury oceniać będzie m.in. szatę grafi czną gazetki, warsztat 
dziennikarski, atrakcyjność informacji. Poszczególne redak-
cje prosimy również o krótką notkę informacyjną o tym, od 
kiedy gazetka się ukazuje, jak często (czy systematycznie, czy 
okazjonalnie), jaki jest aktualny skład zespołu redakcyjne-
go, kto jest opiekunem. Interesują nas także dane technicz-
ne: czy skład gazetki wykonywany jest przez redakcję, czy 
zlecany obcej osobie, gdzie odbywa się druk lub powiela-

nie, w jakim nakładzie ukazuje się gazetka, czy jest sprze-
dawana, jeśli tak, to ile kosztuje i jak odbywa się kolportaż.

Komisja konkursowa, pozostawia sobie prawo nagrodze-
nia wybranych tekstów dziennikarskich opublikowanych w 
gazetkach i dostarczonych na konkurs. Teksty te oraz ich 
autorzy wezmą udział w dodatkowym turnieju „O Koloro-
wy Ołówek”.

Zwycięskie gazetki otrzymają nagrody, a najciekawsze 
prace zostaną opublikowane w „ZS”.

Termin dostarczania bądź nadsyłania gazetek upływa 
20 kwietnia br. 

Nasz adres: Tygodnik „Ziemia Sochaczewska”,
96-500 Sochaczew, ul.Wąska 17, skr. poczt. 30

O terminie i miejscu spotkania podsumowującego tego-
roczny KMD powiadomimy redakcje na początku maja.

Zapraszamy i czekamy na wasze zgłoszenia.

Redakcja
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Dar strażaków i mieszkańców gm. Teresin
O darze krwi już dużo napisano – powiedziano. Stra-

żacy nie gadają, a oddają krew honorowo. Od 1998 odda-
wali w Klubie przy Komendzie Powiatowej PSP w Socha-
czewie, 19.06.1993 r. na zawodach sportowo-pożarniczych 
spośród strażaków-krwiodawców (13 osób) wybrano za-
rząd w składzie:

– Biegański Jan – prezes
– Ogrodzki Krzysztof – sekretarz
– Wydra Marek – skarbnik
1993 r. Członkowie klubu oddali 7080 ml krwi. Na wnio-

sek zarządu odznaczeni zostali:
– III st. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:
 Komosa Leszek – 6650 ml krwi
 Skrobut Krzysztof – 6200 ml krwi
 Kowalski Zbigniew – 6100 ml krwi
– II st. ZHDK
 Wlaziński Jan – 14840 ml krwi
– I st. ZHDK
 Biegański Jan – 18630 ml krwi
1994 r. Zorganizowano cztery wyjazdy grupowe.

 Łącznie oddano 21130 ml krwi.
1995 r. Oddano 18480 ml krwi
– pięć wyjazdów grupowych, . 
– Przyznano: osiem odznak III st. HDK
 – siedem odznak II st. HDK
 – sześć odznak I st. HDK

1996 r. – cztery wyjazdy grupowe
– oddano 14420 ml krwi.
– odznaczeni zostali odznaką „Zasłużony Dawca Krwi”:
 II st. Jachimowicz Grzegorz – 12260 ml krwi
 II st. Wlaziński Jan – 18920 ml krwi
1997 r. – oddano 23980 ml krwi
– pozyskano czterech członków z OSP Niepokalanów, 

którzy pod koniec roku 
– założyli własny Klub HDK
– odznaczeni zostali odznaką „ZHDK”
  III st. Cieciora Piotr – 770 ml krwi
 Stańkowski Benedykt –6650 ml krwi
– 19.12.1997 wspólnie z Punktem Krwiodawstwa w So-

chaczewie zorganizowano wyjazdowy punkt poboru krwi 
w GOK w Teresinie, 31 dawców oddało 14260 ml krwi.

1998 r. – oddano 46400 ml krwi
– zorganizowano cztery ekipy wyjazdowe na terenie gmi-

ny na których oddano łącznie 23120 ml krwi

– odznaczeni zostali 
 II st. ZHDK  Stańkowski Zbigniew 
– IV st. Honorowa Odznaka PCK – Jan Biegański, 

Ogrodzki Krzysztof
1999 r. – oddano 93000 ml krwi
– zorganizowano trzy ekipy wyjazdowe na terenie gmi-

ny, oddano na nich 27700 ml krwi
– przyznano uczniom ZSR w Teresinie: dziewięć odznak 

HDK III st., siedem odznak HDK II st.

2000 r. – oddano 62700 ml krwi
– trzy ekipy wyjazdowe na terenie gminy pobrały 28900 

ml krwi
2001 r. – oddano 48000 ml krwi
– zorganizowano trzy ekipy wyjazdowe, w tzw. ambulans 

poboru krwi z PCK, pobrano 18180 ml krwi
2002 r. – oddawaną tylko indywidualnie – 17720 ml 

krwi 
– ZS im. kard. S. Wyszyńskiego w Teresinie organizuje 

ekipy wyjazdowe do swej szkoły we własnym zakresie część 
członków naszego klubu korzysta z usług tych ekip, odda-
jąc łącznie 20250 ml krwi

2003 r. – jest praktykowane indywidualne oddawanie 
krwi – łącznie oddano 20700 ml krwi

2004 r. – oddano łącznie 21250 ml krwi
– zorganizowano dwie ekipy wyjazdowe w Domu Para-

fi alnym w Niepokalanowie, na których oddano 15750 ml 
krwi

2005 r. – oddano 18000 ml krwi
– zorganizowano jedną ekipę wyjazdową w Ośrodku 

Zdrowia „TER-MED” w Teresinie u dr. Jana Aleksandra 
Łopaty, ofi arowano 13500 ml krwi

2006 r. – 19 marca zorganizowano w „TER-MED” ekipę 
wyjazdową, pobrano 9450 ml krwi

Praca nasza jest możliwa dzięki poparciu i wsparciu ludzi 
różnych środowisk. Chcemy podziękować wójtom Andrze-
jowi Guzikowi i Markowi Olechowskiemu, proboszczom pa-
rafi i Niepokalanów, prezesowi ZGm ZOSPRP w Teresinie 
Andrzejowi Tkaczykowi, dr. Janowi Aleksandrowi Łopacie, z 
którym nawiązaliśmy stałą współpracę oraz paniom RCKK 
w Warszawie, Honorowym Dawcom Krwi

DZIĘKUJEMY
Prezes Klubu HDK

Jan Biegański
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Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie – szkoły, które wychowują
Dopiero od niedawna szkoły w Nie-

pokalanowie przyjmują uczniów do-
chodzących. Licealiści mogą zamiesz-
kać w internacie, który znajduje się 
na terenie Klasztoru. Obecne nazwy 
wskazują na dwie placówki oświatowe, 
jednak w istocie jest to szkoła założo-
na przez św. Maksymiliana Kolbego w 
1929 roku.

Niepokalanów – miejsce szczegól-
ne – przyciąga młodzież z całej Pol-
ski, a nawet zza granicy. Tutaj można 
nie tylko zdobywać rzetelną wiedzę, 
ale również kształtować swój charak-
ter w duchu chrześcijańskim i naro-
dowym. Chłopcy rozpoczynają naukę 
modlitwą przed lekcjami: Duchu Świę-
ty, który oświecasz serca i umysły nasze, 
dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta na-
uka była dla nas pożytkiem doczesnym i 
wiecznym, przez Chrystusa, Pana nasze-
go. Amen. W pierwsze piątki miesiąca 
na godzinach wychowawczych odpra-
wiana jest Msza Święta w szkolnej ka-
plicy, natomiast całą wspólnotę szkol-
ną z pocztem sztandarowym możemy 
zobaczyć w bazylice niepokalanow-
skiej w każdą trzecią niedzielę miesią-
ca o godzinie 8.30 na wspólnej Eucha-
rystii. Taki model wychowania, inny 
niż w szkołach świeckich, ma ogrom-
ny wpływ na rozwój duchowy i inte-
lektualny młodego człowieka.

Oprócz nauki uczniowie ciekawie 
spędzają swój czas wolny od zajęć dy-
daktycznych. Działają liczne koła zain-
teresowań, m. in. strażackie, fi lozofi czne, 
teatralne, radiowe, prasowe, sportowe.

Dzięki uprzejmości ojca dyrekto-
ra Marka Mioduszewskiego mogłem 
uczestniczyć w dniu otwartym. Rozma-
wiałem z ojcami wychowawcami, a tak-
że z profesorami świeckimi i z samymi 
uczniami. Wstąpiłem do kaplicy, auli, 
sali kominkowej, poznałem liczne pra-
cownie i gabinety. Rodzinna atmosfera, 
doświadczeni nauczyciele, bezpieczeń-
stwo, opieka, czystość i ład na co dzień 
to doprawdy atuty, których może po-
zazdrościć niejedna szkoła świecka.

Na prośbę wielu naszych Czytelni-
ków podaję do wiadomości, że kolej-
ny dzień otwarty odbędzie się w sobo-
tę 8 kwietnia 2006 roku w godz. 12.00 
–15.00 (wejście od ul. Spacerowej w 
Paprotni). Można wtedy zobaczyć 
szkołę oraz porozmawiać z nauczy-
cielami i uczniami. Informacje o gim-
nazjum i liceum uzyskamy także pod 
numerem telefonu (046) 861 30 35. 

Zbigniew Bonalski
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W okresie od stycznia 2005 roku do marca br. gmina Teresin
pozyskała następujące fundusze spoza budżetu własnego:

Lp Nazwa zadania
Data podpisania 

umowy o 
dofi nansowanie

Pochodzenie środków
Kwota 

wynikająca z 
umowy

Kwota 
faktycznie 
wypłacona

Uwagi

1. Modernizacja SUW 
Piasecznica i budowa 
SUW przy Al. XX-lecia

Kwiecień 2005 r. TESCO Polska 1.464.000,00 650.000,00 Kwota pozostała 
zadeklarowana jako 
pokrycie kosztów 
budowy SUW przy 
Al. XX-lecia

2. Modernizacja drogi nr 89, 
132 w Starych Paskach

30.09.2005 r. Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych (FOGR)

65.000,00 65.000,00

3. Budowa hali sportowej w 
Teresinie

23.12.2004 r., 
aneks 
15.10.2005 r.

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, środki z dopłat 
do Totalizatora Sportowego, 
budżet państwa

*4.223.023,86 1.041.997,07 *kwota po aneksie

4. Docieplenie budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Budkach Piaseckich

8.11.2005 r. Z budżetu województwa 
mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Kontraktu 
Samorządowego

100.000,00 100.000,00

5. Przebudowa boisk GOSiR 
w Teresinie

23.11.2005 r. Sektorowy Program 
Operacyjny Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-
2006

450.000,00 Zadanie w trakcie 
realizacji – etap 
wyłaniania 
wykonawcy

6. Modernizacja SUW 
Piasecznica

21.12.2005 r. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW)

700.000,00 700.000,00

razem 7.002.023,86 2.556.997,07

Tabela zawiera środki bezzwrotne lub częściowo bez-
zwrotne (tj. umarzalne w przypadku pozycji 6) pozyska-
ne w omawianym okresie przez gminę Teresin. Całkowita 
ich wartość przekracza siedem milionów złotych. Wysokość 
środków, które rzeczywiście wpłynęły do budżetu gminy w 
tym okresie wynosi ponad dwa i pół miliona złotych.

Dla pełnego obrazu zarządzania fi nansami gminy w za-
kresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dodać należy 
informację o dwu kredytach preferencyjnych (z dopłatami z 
WFOŚiGW) zaciągniętych w BOŚ S.A. na wymianę okien w 
Gimnazjum w Teresinie (100.000,00) oraz docieplenie Szkoły 
Podstawowej w Budkach Piaseckich (umowa podpisana na 
202.248,02, wykorzystano 121.000,00 w związku z pozyska-
niem bezzwrotnych środków – pozycja nr 3 w tabeli).

W tabeli wymieniono także budowę hali sportowej w 
Teresinie, mimo że umowa o dofi nansowanie podpisana 
została 23.12.2004 r. Zdecydowały o tym dwie okoliczno-
ści. Pierwsza, mniej ważna, podpisanie aneksu w 2005 r. Dru-
ga, to fakt, że w przypadku środków europejskich, przyrze-
czenie dofi nansowania w umowie to dopiero połowa suk-

cesu. Najtrudniejszym etapem jest – co podkreślają wszy-
scy eksperci i co potwierdza doświadczenie gminy Teresin 
– realizacja składanych wniosków o płatność. Sposób fi nan-
sowania budowy hali odbywa się w trybie refi nansowania, 
którego opis w uproszczeniu przedstawia się następująco: 
wykonawca realizuje zadanie w etapach, przedstawia kolej-
ne faktury do opłacenia, gmina płaci ze środków własnych 
i następnie opłacone faktury przedstawia do Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego, MUW realizuje wnioski o płat-
ność w terminie do trzech miesięcy. O faktycznej realizacji 
wniosków o płatność świadczą liczby: gmina opłaciła fak-
tury na kwotę 2.239.538,55, otrzymała zwrot 1.041.997,07. 
Na marginesie warto dodać, że podpisanie aneksu w paź-
dzierniku 2005 r. nastąpiło po wystąpieniu o tenże aneks w 
maju 2005 r.

W 2006 r. gmina złożyła dwa wnioski o dofi nansowa-
nie z FOGR, wniosek o dofi nansowanie budowy wodocią-
gu, wniosek o dofi nansowanie wyposażenia hali sportowej 
oraz wnioski o pożyczki z WFOŚiGW.

opr. Julita Kowalska

Potrafi my zabiegać o fundusze
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BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Bank państwowy założony w 1924 r.
II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 75

KREDYT TECHNOLOGICZNY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Udzielany jest ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego powołanego ustawą z 29.07.2005 r 
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484)

O kredyt może ubiegać się przedsiębiorca:
* dążący do rozwoju swojej działalności poprzez innowacyjne technologie
* posiadający zdolność kredytową
* realizujący inwestycję, której celem jest wdrożenie innowacyjnej technologii (z kredytowania wy-

łączony jest sektor hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa, sek-
tor przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych).

Kredyt przeznaczony jest na zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej techno-
logii, w oparciu o którą zostanie uruchomiona produkcja nowych lub zmodernizowanych wyrobów, 
bądź świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług.

Nową technologią jest wiedza technologiczna, zwłaszcza wyniki badań naukowych prac rozwojo-
wych, która jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat i która umożliwia wytwarzanie nowych bądź 
udoskonalonych wyrobów lub usług.

Opinię o nowej technologii, niezbędną do ubiegania się o kredyt, może wydać jednostka naukowa, 
centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim

ZASADY UDZIELANIA KREDYTU
* maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 2 mln EUR
* kredyt udzielany w złotych
* udział własny przedsiębiorcy nie mniejszy niż 25% wartości inwestycji
* okres kredytowania do 72 miesięcy
* możliwa karencja w spłacie kredytu do 12 miesięcy
* oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku
* prowizja 1 % kwoty kredytu pobierana w dniu jego uruchomienia
* możliwość umorzenia części kwoty wykorzystanego kredytu

ZASADY UMORZENIA CZĘŚCI KREDYTU
* umorzenie kredytu do 50% wykorzystanego kredytu
* podstawą umorzenia są wydatki poniesione na realizację inwestycji technologicznej, przezna-

czone na zakup środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację, wykonanie ekspertyz, pro-
jektów technicznych oraz zakupu licencji, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej i tech-
nologicznej

* umorzenie dokonywane jest po uruchomieniu sprzedaży towarów i usług powstałych w wy-
niku inwestycji technologicznej w wysokości 20% wartości netto sprzedaży wykazanej na zapła-
conych fakturach

Informacje: 
II Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego
04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 175
Grażyna Studzińska: tel. (022) 5229490: e-mail: studzinska.grazyn@bgk.com.pl
Małgorzata Rutkowska: tel. (022) 5965930: e-mail: m.rutkowska@bgk.com.pl

Zapraszamy do składania wniosków w II Oddziale BGK w poniższych terminach:
1-30 kwietnia 2006 r., 1-31 lipca 2006 r., 1-31 października 2006 r.

i zachęcamy do wykorzystania możliwości skorzystania z atrakcyjnej oferty do przeprowadze-
nia inwestycji technologicznej w Państwa fi rmie
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Mikołaj Kopernik jest patronem Szkoły Podstawowej w 
Szymanowie. Od kilku lat wróciliśmy do dawnej, pięknej 
tradycji obchodzenia uroczystego Święta Patrona Szkoły. W 
tym roku miało ono miejsce w dniu 1 marca. Był to szcze-
gólny dzień dla społeczności naszej szkoły. 

Aby podkreślić doniosłość chwili, uczniowie przyszli 
wówczas do szkoły w strojach galowych. Głównym punk-
tem tejże uroczystości była akademia szkolna, podczas któ-
rej mieliśmy okazję uczestniczyć w pięknie przygotowa-
nym montażu słowno-muzycznym z elementami tanecz-
nymi. Dzieci z klasy III pod opieką wychowawczyni, pani 
Ewy Soboty, oraz członkowie szkolnego koła teatralnego, kie-
rowanego przez pana Roberta Leończyka, recytowali wier-
sze poświęcone Wielkiemu Astronomowi oraz przypomnie-
li nam informacje dotyczące jego życia i działalności. W 
międzyczasie zespół rytmiczny klas młodszych pod opieką 
pana Janusza Przydworskiego zaprezentował krakowiaka, a 
chór szkolny zaśpiewał piosenki na temat o kosmosu i pla-
net Układu Słonecznego. Ukoronowaniem uroczystości była 
Msza Święta w kościele parafi alnym w Szymanowie.

Staramy się, aby Święto Patrona Szkoły było obchodzo-
ne z roku na rok coraz bardziej uroczyście i w sposób co-
raz bardziej doniosły. Z pewnością przyczyniło się do tego 
uczestnictwo uczniów naszej szkoły w konkursach zorga-
nizowanych przez bratnią nam Szkołę Podstawową im. Mi-
kołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. Szkoła ta wyszła 
ze swoją inicjatywą już w ubiegłym roku, 2005, w związku 
z obchodami jubileuszu 90-lecia swego istnienia. Zareago-
waliśmy wówczas na ogłoszone przez nią konkursy, w któ-
rych nasi uczniowie nie tylko wzięli czynny udział, ale rów-
nież odnieśli w nich sporo sukcesów.

Podobnie było w bieżącym roku. Miłe doświadczenia 
związane z ubiegłorocznym jubileuszem Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim 

skłoniły tę szkołę do ponownego zaproszenia nas do II-giej 
edycji Konkursu Wojewódzkiego poświęconego naszemu 
wspólnemu Patronowi. Konkurs ten obejmował trzy róż-
ne dziedziny:

1. Wiedzy z zakresu życia i pracy Mikołaja Kopernika oraz 
znajomości zagadnień z dziedziny astronomii.

2. Poetycki polegający na napisaniu wiersza poświęcone-
go Mikołajowi Kopernikowi.

3. Historyczno-plastyczny, którego celem było wykona-
nie albumu poświęconego wybranemu miastu lub regiono-
wi Polski, z którego historią łączy się postać Mikołaja Ko-
pernika.

Nasi uczniowie ponownie wzięli udział we wszystkich 
konkursach i w każdej z dziedzin odnieśli wspaniałe sukce-
sy. I tak drużyna uczniów klasy VI w składzie: Paweł Gła-
żewski, Hubert Tondera i Konrad Słowik, zajęła III miejsce 
w konkursie wiedzy z zakresu życia i pracy Mikołaja Ko-
pernika oraz znajomości zagadnień z dziedziny astronomii. 
Uczennica klasy Vb, Agata Tondera, otrzymała również III 
nagrodę w konkursie poetyckim „Mikołaj Kopernik – czło-
wiek renesansu”. Najwięcej sukcesów natomiast nasi ucznio-
wie odnieśli w konkursie na album „Śladami Mikołaja Ko-
pernika”: I miejsce zajęła Katarzyna Tomaszewska z klasy 
VI, II miejsce – Agata Tondera z klasy Vb, trzecie zaś przy-
padło w udziale exeqo Patrycji Kalinowskiej, uczennicy kla-
sy IVb oraz Monice Zemła z klasy Va.

Możemy być autentycznie dumni z naszych uczniów, tak 
z poziomu ich wiedzy, jak również z ogromu pracy włożo-
nej w przygotowanie się do opisanych powyżej konkursów 
wojewódzkich, związanych z osobą patrona naszej szkoły. 
Na pewno inicjatywa współpracy między szkołami, jak ta, 
o której mowa, zasługuje na kontynuację i rozpowszechnie-
nie wśród innych placówek oświatowych. 

Mariola Słowik

„WSTRZYMAŁ
SŁOŃCE,
RUSZYŁ
ZIEMIĘ”

Byłem tym, który stopę oderwał od ziemi,
przeniósł na słońce.
Był to krok naprzód,
ubogi w dowody, na paru przyrządach 
dalekich od ścisłości oparty.
Zrobiłem go pierwszy 
ten krok pełen jeszcze niedoskonałości, 
pełen obawy, 
nie przed naturą, lecz ludźmi 
okrucieństwem ich ciemnoty.

KOPERNIK –
(Stefan Flukowski – fragment poematu X – DUNIKOWSKI )
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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 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

Serdeczne podziękowania kierujemy 
pod adresem pana Jerzego Skibińskiego z 
Teresina za bezinteresowną pomoc w zain-
stalowaniu centralnego ogrzewania, które 
uległo zniszczeniu podczas pożaru.

Rodzina Flakowskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Teresinie

Al. XX lecia 32

poszukuje barakowozu
jako pomieszczenia

do zamieszkania

Możemy go zakupić 
lub przyjąć jako darowiznę.

tel. 046 861 30 45

Na Święta Wielkanocne i dni, które są przed nami 
wszystkim mieszkańcom gminy i ich rodzinom

składamy serdeczne życzenia:
niech Zmartwychwstały Jezus obecny wśród nas, 
zachowa wszystkich w zdrowiu i bezpieczeństwie, 

niech błogosławi i obdarza siłami na miarę czasów 
i zdarzeń, które są przed nami.

 
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie 

Prezes OSP-Teresin Przedpełski Paweł

W dniach 19-21 maja sala kameralna 
Teresińskiego Ośrodka Kultury wypełni 
się artystami niezależnych teatrów off o-
wych. Zapraszamy wszystkich bardzo go-
rąco na V Jubileuszową edycję Ogólnopol-
skiego Przeglądu Teatrów Niesfornych „Ga-
limatias”.

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia. 
Wszystkie informacje można uzyskać w sie-
dzibie Teresińskiego Ośrodka Kultury pod 
numerem telefonu 046 861 38 81, oraz na 
stronie www.tok.art.pl 

Miłośnicy teatru mogą oglądać zmagania 
ekip od piątku do niedzieli, nie zabraknie 
również spektakli pozakonkursowych.

Wstęp oczywiście wolny!

„Galimatias”



XXXI Ogólnopolski 
Studencki Przegląd 

Piosenki Turystycznej 
YAPA 2006

Łódź, 10-12 marca 2006 r.
Teresiński Ośrodek Kultury po 

raz kolejny ma wielki powód do 
dumy! „Zespół o Wdzięcznej Na-
zwie” – na co dzień współpracujący 
z Ośrodkiem postanowił tym razem 
zmierzyć się z szeroko pojętą pio-
senką turystyczną.

W dniach 10-12 marca „Zespół” 
wziął udział w jednej z najwięk-
szych imprez w Polsce propagują-
cej ten rodzaj muzyki – YAPA 2006. 
Po wstępnych kwalifi kacjach, w któ-

„Mrowisko”  i „Tygiel”
W dniu 27 kwietnia w Teresińskim Ośrodku Kultury odbywać się będzie II Te-

resiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”. Dzieci i młodzież uczęsz-
czająca do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów na terenie naszej Gmi-
ny będzie mogła zaprezentować się w trzech kategoriach scenicznych: piosen-
ka, forma taneczna, forma teatralna. Przegląd ma charak-

ter konkursowy i integrujący młode pokolenie społeczności lokalnej. 
Tego dnia nastąpi również fi nał Przeglądu Sztuk Plastycznych „Tygiel”. Tematem tegorocz-

nej edycji przeglądu jest „Moje miejsce”. Prace dotyczyć będą miejsca, w którym żyjemy, spę-
dzamy czas, gdzie panuje niepowtarzalna atmosfera, gdzie czujemy się dobrze.

W dniu imprezy i przez następny miesiąc zapraszamy wszystkich chętnych na wystawę po-
konkursową do Galerii Niebieskich Migdałów w Teresińskim Ośrodku Kultury.

rych wzięło udział ponad 50 zespołów 
organizatorzy YAPY na podstawie kar-
ty zgłoszenia i przesłanej płyty CD za-
prosili 23 wykonawców – wśród nich 
znalazł się „Zespół o Wdzięcznej Na-
zwie”.

W sobotę 11 marca w godzinach po-
łudniowych piosenkami własnego au-
torstwa „Zespół o Wdzięcznej Nazwie” 
wyśpiewał I nagrodę.

„Zespół o Wdzięcznej Nazwie” w 
składzie: Joanna Kwiatkowska – śpiew, 
fl et poprzeczny, Leszek Lewicki – gita-
ra akustyczna, Sławek Wódka – gitara 
basowa, śpiew, Mariusz Latoszewki – 
instrumenty perkusyjne – ponownie 

„Rozśpiewany Wawer”
W dniach 27-28 lutego w Klubie Kultury „Zastów” w War-

szawie odbył się X Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „Rozśpiewany Wawer”.

Dnia 13 marca ogłoszono wyniki i wręczono nagrody lau-
reatom. Wśród nich znalazł się Przemek Okurowski – młody 
wokalista, który swe umiejętności kształci pod okiem Joanny 
Kwiatkowskiej w Teresińskim Ośrodku Kultury.

Jednocześnie chcemy bardzo serdecznie pogratulować nagród 
Erykowi Jędrzejczakowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Bory-
szewie i całej ekipie z Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie.

Pozdrawiamy – TOK!

udowodnili, że są zespołem nietu-
zinkowym w naszym regionie. „Ze-
spół” od lat z powodzeniem wystę-
puje z koncertami w całej Polsce na 
scenach szantowych, ale jak się oka-
zuje nie tylko! 

Zespół grający, na co dzień pio-
senkę dobrą i przyjemną o lekkim 
zasoleniu i niewątpliwym odcie-
niu morza, potrafi  z powodzeniem 
uwieść innego rodzaju Jurorów i pu-
bliczność!

Po ostatnim wydarzeniu w pla-
nach „Zespół o Wdzięcznej Na-
zwie” ma rozszerzenie repertuaru 
o piosenkę niekoniecznie żeglarską, 
ale z „wartościowym tekstem” i au-
torską muzyką.

Mariusz Cieśniewski, TOK


