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Tak było...
Podczas II sesji Rady Gminy Wójt
Marek Olechowski przekazał ogólne
informacje o gminie Teresin. Czego
można było się dowiedzieć? Otóż na
obecną chwilę nasza gmina liczy 10.797
mieszkańców. Największe miejscowości
to: Teresin, Paprotnia, Szymanów i Granice, najmniejsze: Strugi, Izbiska, Stara Piasecznica. Stan ﬁnansowy gminy:
w roku 2005 wykonano budżet wielkości 25.488.179 zł, w tym wydatki inwestycyjne 9.706.950 zł; budżet roku
2006 przewiduje wykonanie na po-

ziomie 31.179.754 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosą 11.433.444
zł. Wydatki w prowizorium budżetowym na 2007 rok zaplanowano w wysokości 29.460.000 zł, z czego wydatki inwestycyjne przewiduje się w kwocie 7.892.022 zł. Budżet ten jest mniejszy od budżetu roku 2006, ponieważ
nie uwzględniono środków, które będą
pozyskane. Do najważniejszych inwestycji wykonanych w roku 2006 należy zaliczyć budowę hali sportowej, która będzie służyć dzieciom i młodzieży
ze szkoły podstawowej i gimnazjum
w Teresinie, a także wszystkim miesz-

kańcom. Ponadto wykonano szereg inwestycji drogowych (asfalty) o łącznej
długości 8.137 mb i wartości 1.515.000
zł. Do końca roku długość wykonanych
dróg wyniesie ponad 10 km za ponad 2
mln zł. Drogi utwardzone tłuczniem to
łączna długość 4.276 mb za kwotę 512
tys. zł. Jeśli chodzi o wodociągi, to wykonano sieć główną o długości 6.076 m
i 3.512 m przyłączy. Ponadto z pomocą
środków pozyskanych od ﬁrmy Tesco
zmodernizowano stację uzdatniania
wody w Piasecznicy, a do końca roku
będzie wykonana SUW Elter.
(mo)
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Gdy Nowy Rok staremu cyfrę zmienia,
Wszyscy – wszystkim ślą życzenia!
Przy tej pięknej sposobności,
Życzymy Wam dużo radości!

 Z prac Rady Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!

 Podsumowanie wyborów
 Budżet 2007

Radości i przyjaciół,
Miłości i zrozumienia.

 Nowy Skarbnik i Sekretarz
 Starosta z Teresina

Szczęśliwego Nowego Roku 2007
Życzą Wam
Wójt Gminy Marek Olechowski
Przewodniczący RG Bogdan Linard

Będzie plac zabaw
Rada Gminy podjęła uchwałę w
sprawie nabycia działki położonej w
obrębie Teresin Gaj gminy Teresin z
przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw.
Jak powiedziała Gabriela Morga, kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej, chodzi tu nabycie przez Gminę Teresin działki nr 324
o pow. 5460 m2, która to zostanie wykorzystana pod potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców gminy. Przed-

łożona podczas drugiej sesji RG propozycja, pojawiła się w odpowiedzi na
wniosek sołtysa oraz mieszkańców wsi
Teresin Gaj. Cena ustalona z właścicielem nieruchomości wynosi 1 zł za 1 m2,
co daje łącznie kwotę 5.500 zł. Działka
położona jest przy ul.Spacerowej za terenem Klasztoru. Według Gabrieli Morgi lokalizacja ta jest korzystna. Zabawy
dzieci, gra w piłkę itp. nie będą przeszkadzać mieszkańcom, bowiem działka nie jest w centrum terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych
 Medale zapaśników
Pani Morga zwróciła ponadto uwagę, że
to mieszkańcy wskazali ten teren jako
odpowiedni na lokalizację placu zabaw.
Powyższa propozycja została w pełni zaakceptowana przez radnych, którzy jednomyślnie przegłosowali uchwałę. Pozostaje nam zatem tylko czekać, aż nasi
milusińscy będą mogli wspaniale spędzać czas na bezpiecznym terenie gier i
zabaw. Jak długo? Planujemy zagospodarować teren w ciągu tego roku – przyznał Wójt Marek Olechowski.
(mo)
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Przywitaliśmy Nowy Rok, miejmy nadzieję, że będzie wspanialszy niż ubiegły. Przywitałem go i ja jako nowy redaktor teresińskiego
miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”. Wiem, że realizacja wyzwania jakie przyjąłem wkrótce podlegać będzie szerokiej ocenie czytelników tego popularnego czasopisma.
Będą to też oceny krytyczne. Licząc więc na
współpracę z Państwem w celu ciągłej poprawy jakości miesięcznika „Prosto z Gminy”, żywię dużą nadzieję
na to, że pierwszy numer w Nowym Roku przypadnie Wam do
gustu. Wyobrażam sobie, że będzie to nasze wspólne pismo, zaspokajające potrzeby nawet tych najbardziej wymagających czytelników. Dlatego też jestem otwarty na wszelkie uwagi i propozycje, które pomogą stale uatrakcyjniać nasz gminny informator. Życząc spełnienia marzeń w Nowym 2007 Roku, zapraszam do lektury…
Marcin Odolczyk, Redaktor „Prosto z Gminy”

Radni rozpoczęli pracę
Minutą ciszy za pamięć górników poległych w kopalni „Halemba”
rozpoczęła się I sesja Rady Gminy V kadencji. To przełomowa sesja,
bowiem bezwzględną większość stanowią tu radni wywodzący się
z jednego komitetu. Sesję otworzyła radna Antonina Gigier.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” – rotę o tej treści ślubowało piętnastu radnych. Część z nich z bagażem doświadczeń
pracy w radzie, część po raz pierwszy pełniąca funkcję radnego.
Po ceremonii złożenia ślubowania radni przeszli do wykonania
swojego pierwszego i jakże ważnego zadania. O tym kto zostanie
Przewodniczącym Rady Gminy V Kadencji zebrani zadecydowali w tajnym głosowaniu. Jednogłośnie przegłosowano kandydaturę
Bogdana Linarda. Mieszkaniec Kawęczyna, który mandat radnego uzyskał z okręgu nr 9, radny III kadencji, w której przewodniczył kilku komisjom odtąd pełnić będzie obowiązki szefa Rady.
„Dołożę wszelkich starań, by rzetelnie i zgodnie z prawem wykonywać swe obowiązki” – powiedział nowo wybrany. Znając pana Linarda, niewątpliwie w to bardzo wierzymy. Tym bardziej, iż do swojej dyspozycji będzie miał takich zastępców jak Ryszard Śliwiński i
Lech Kaźmierczak. Obaj jednogłośnie wybrani zostali na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Przypomnijmy, iż Ryszard Śliwiński był
radnym w poprzedniej kadencji i przez pewien okres pełnił już tę
funkcję. Lech Kaźmierczak, mieszkaniec Teresina od ponad 30 lat,
radny II i III kadencji, w ostatnich 2 latach pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
M. Odolczyk

Ślubowanie wójta
Aż osiem uchwał podjęli radni podczas II sesji
Rady Gminy jaka odbyła się 5 grudnia. Pracowite
obrady rozpoczęły się jednak od ślubowania nowego-starego wójta. Marek Olechowski nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim zebranym i mieszkańcom
naszej gminy za wynik wyborów.
Przewodniczący RG Bogdan Linard odczytał treść
ślubowania: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy.
Wójt Marek Olechowski wypowiedział słowa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
To już trzeci raz, kiedy Marek Olechowski wysłuchuje, a następnie ślubuje treść powyższej roty. Jak widać, większość wyborców gminy Teresin – poprzez
dokonanie wyboru – jest zdania, iż Wójt Olechowski doskonale radzi sobie z jej realizacją.
Druga sesja zapisała się jako niezwykle pracowita. Radni podjęli osiem uchwał.
Debatowali na temat ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
wyboru przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Podejmowali ważne decyzje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Teresin obejmującego obręb geodezyjny Zielonka, w
sprawie nabycia działki położonej w obrębie Teresin
Gaj gminy Teresin z przeznaczeniem na urządzenie
placu zabaw, w sprawie nabycia działek położonych w
obrębie Teresin Gaj i Paprotnia gminy Teresin z przeznaczeniem na urządzenie ulicy Spacerowej. Podjęto
również uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sﬁnansowanie budowy sieci wodociągowej z
przyłączami w miejscowościach: Pawłowice, Izbiska,
Seroki Parcela, Lisice. Inwestycja ta została już zakończona, a płatność uregulowana.
W związku z tym, że w dniu 18 października br.
Zarząd WFOŚiGW przyznał Gminie Teresin pożyczkę na sﬁnansowanie ww. inwestycji zaistniała możliwość skorzystania z jej zaciągnięcia, tym bardziej,
iż jest ona niżej oprocentowana niż kredyt. Ponadto istnieje możliwość częściowego umorzenia kwoty. Jak zaznaczył Wójt Olechowski, planowany kredyt
nie został zaciągnięty, a inwestycję sﬁnansowano ze
środków własnych, które w raz z podjęciem uchwały będą uzupełnione z pieniędzy pochodzących z pożyczki. Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła zmian
w budżecie gminy na 2006 rok.
(mo)
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Trzecia Sesja RG
Trzecia sesja Rady zakończyła się
bardzo owocnie. Radni przyjęli dziewięć uchwał. Cóż, koniec roku był niezwykle pracowity dla nowej Rady. Jednak jak sami przyznali – jest sporo do
zrobienia, trzeba działać…
No i działali. Efekt? Przyjrzyjmy się w
skrócie jakich spraw dotyczyły poszczególne decyzje. Radni zaczęli od podjęcia
uchwały w sprawie odwołania sekretarza gminy Teresin Anny Rybak ze stano-

wiska sekretarza gminy Teresin. Następnie oddelegowali przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie. Dokonano także wyboru przedstawicieli
do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”. Przyjęto nową
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok. Zdecydowano
o obniżeniu ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na najbliższy

rok. Następnie radni określili wysokości stawek opłaty targowej. Zajmowano
się również gorącym ostatnio tematem
„teresińskich więzień”. W związku z tym
radni podjęli uchwałę w sprawie zajęcia
stanowiska w przedmiocie przekazania
terenów po byłej jednostce wojskowej
w Teresinie Gaju w trwały zarząd Służbie Więziennej. Uchwalanie zakończyła decyzja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Uﬀ.., doprawdy
mieli co robić.
(mo)

Wracając do wyborów…
Takiego składu Rady Gminy jeszcze w historii Teresina
nie było. Wybór aż trzynastu radnych z Komitetu „Niezależni Plus Zdrowie” to ogromny i zaskakujący sukces
tego komitetu i jego wyborców.
Wydawało się, że nie do pokonania jest wynik sprzed 4 lat,
kiedy to w Radzie zasiadło jedenastu radnych z jednego Komitetu Wyborczego. Wniosek jaki się tu nasuwa jest taki, że
w listopadowych wyborach mieszkańcy naszej gminy jednoznacznie dali wyraz swojemu niezadowoleniu z konﬂiktów i
sporów o charakterze personalnym, jakie miały miejsce przez
ostatnie lata. Nowo wybrani radni jaki i sam Wójt Olechowski
wyrazili głęboką nadzieję, że w tej kadencji współpraca ułoży się jak najbardziej pomyślnie. Nie tylko powinny wreszcie
zniknąć spory, ale i samo podejmowanie ważnych dla rozwoju
gminy uchwał odbywać się będzie w atmosferze, która przyniesie wiele dobrego dla całej gminnej społeczności.
Gminna Komisja Wyborcza w Teresinie w wyborach do
Rady Gminy zarejestrowała kandydatów z czterech lokalnych komitetów wyborczych oraz z trzech partii. W dziesięciu okręgach wyborczych łącznie do walki o fotele radnych
przystąpiło pięćdziesięciu trzech kandydatów. Reprezentowali komitety: KWW„Niezależni Plus Zdrowie”, KWW „Ludzi Pracy”, KWW „Praca i Uczciwość”, KWW „Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej” oraz KW PiS, KW Samoobrona
RP, KW PSL. W przeciwieństwie do ubiegłych wyborów do
RG, zupełną porażkę zanotowali przedstawiciele komitetu
„Praca i Uczciwość”. O ile IV kadencja należała głównie do
reprezentantów z tego ugrupowania, o tyle w obecnej Radzie zasiadł tylko jeden jej reprezentant. Dziś mieszkańcy
gminy zaufali przede wszystkim ludziom, którzy wywodzą
się z ugrupowania niezależnego i opierającego się na zdrowym kierunku wyznaczonych działań, których głównym i
jedynym celem jest dobro naszej gminy. W wyniku listopadowego głosowania obecni decydenci z piętnastki radnych
otrzymali następującą ilość głosów:

ŚLWIŃSKI Ryszard (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”)
544 głosy

Okręg Wyborczy nr 1
PRZEDPEŁSKI Paweł Janusz (KWW „Niezależni Plus
Zdrowie”) 118 głosów

W wyborach na stanowisko Wójta Gminy Teresin wystartowało dwóch kandydatów: Marek Olechowski i Szymon Ziółkowski. Pojedynek obecnego i byłego wójta zakończył się bezwzględnym zwycięstwem pierwszego z nich.
Marek Olechowski reprezentujący KWW „Niezależni Plus
Zdrowie” wśród dziesięciu okręgów wyborczych zgromadził łącznie 2968 głosów, co w przypadku 1084 głosów Szymona Ziółkowskiego z KWW „Praca i Uczciwość” przypomina faktyczne zwycięstwo przez nokaut…
(mo)

Okręg Wyborczy nr 2
GIGIER Antonina Joanna (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”) 754 głosy
GAŁECKI Dariusz Stefan (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”) 435 głosów
KAŹMIERCZAK Lech (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”) 463 głosy

Okręg Wyborczy nr 3
BIEDERKA Zbigniew Michał (KWW „Niezależni Plus
Zdrowie”) 235 głosów
SZYMANIAK Jacek Paweł (KW Pis) 226 głosów
Okręg Wyborczy nr 4
KACPRZAK Ryszard (KWW „Praca i Uczciwość”) 117
głosów
Okręg Wyborczy nr 5
ZDANOWSKI Daniel Maciej (KWW „Niezależni Plus
Zdrowie”) 137 głosów
Okręg Wyborczy nr 6
MATEJKA Małgorzata Genowefa (KWW „Niezależni
Plus Zdrowie”) 82 głosy
Okręg Wyborczy nr 7
JANKOWSKA Hanna Grażyna (KWW „Niezależni Plus
Zdrowie”) 175 głosów
KONECKI Hubert (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”)
160 głosów
Okręg Wyborczy nr 8
WÓJCIK Jerzy Stanisław (KWW „Niezależni Plus Zdrowie”) 141 głosów
Okręg Wyborczy nr 9
LINARD Bogdan Władysław (KWW „Niezależni Plus
Zdrowie”) 104 głosy
Okręg Wyborczy nr 10
PARZYDEŁ Włodzimierz Andrzej (KWW „Niezależni
Plus Zdrowie”) 92 głosy
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Budżet uchwalony!
Niezwykle pracowicie zakończyła miniony rok Rada
Gminy Teresin. Podczas IV sesji, jaka odbyła się 29 grudnia
przyjęto budżet gminy na rok 2007. Uchwałę podjęto bezwzględną większością głosów, tylko jeden radny wstrzymał
się od głosowania. W ciągu ostatnich kilku tygodni projekt
budżetu był przedmiotem analizy wszystkich komisji RG.
Po rozpatrzeniu ich wniosków i propozycji Komisja Finansów i Budżetu Gminy skierowała projekt do Wójta. Zakończeniem prac nad budżetem było przyjęcie autopoprawki

Wójta, a następnie podjęcie uchwały przyjmującej ostateczną wersję planu dochodów i wydatków Gminy.
Tegoroczny budżet zakłada uzyskanie dochodów na
poziomie 25.600.000 zł. Zaplanowane wydatki wyniosą
32.411.000 zł, z czego kwota 11.932.469 zł przeznaczona
została na wydatki inwestycyjne. Wynika z tego, iż plan ten
zakłada deﬁcyt budżetowy w wysokości 6.811.000 zł.
Oto główne założenia inwestycyjne wynikające z uchwalonego budżetu:

WODOCIĄGI

Projekty chodników
Ciąg pieszo-rowerowy ul. Kolbego
Ciąg pieszo-rowerowy Teresin – Szymanów
ul. Graniczna
Teresin, ul.1 Maja
Maszna

Budowa sieci wodociągowej
Lisice Paprotnia
Pawłowice
Paprotnia, ul. Spacerowa
Projekt sieci wodociągowej Teresin Gaj

66.100 zł
100.000 zł
150.000 zł
25.000 zł

DROGI
Tłuczniowanie dróg
Piasecznica, droga nr. 178
Piasecznica, droga nr. 58
Pawłowice, droga nr. 33
Gnatowice
ul. Gnatowicka
Seroki Parcela, ul.Wiosenna
Ludwików
ul.Strażacka
Nakładki asfaltowe z podbudowami
Pawłowice – Seroki
Elżbietów
Seroki Parcela ul.Jesionowa
Paski Gnatowice
Paprotnia, ul.Krańcowa
Teresin Gaj (frez asfaltowy)
Osiedle Młynarz
Paprotnia, ul. Topolowa
Mikołajew Kawęczyn
Pawłówek, ul.Skośna
ulice: Mieszka, Chrobrego, Batorego,
Krzywoustego, Piastowska
Hermanów
Projekt drogi w Serokach Wsi

TERMOIZOLACJA
60.000 zł
50.000 zł
150.000 zł
80.000 zł
80.000 zł
90.000 zł
120.000 zł
90.000 zł

800.000 zł
1.100.000 zł
55.000 zł
33.000 zł
130.000 zł
100.000 zł
60.000 zł
170.000 zł
50.000 zł
180.000 zł
200.000 zł
70.000 zł
40.000 zł

CHODNIKI
Teresin, ul. Zielona
Budki Piaseckie
Teresin, ul.Szymanowska (lewa strona)

25.000 zł
35.000 zł
25.000 zł
30.000 zł
30.000 zł

130.000 zł
50.000 zł
200.000 zł

Gimnazjum w Teresinie
Urząd Gminy
Teresiński Ośrodek Kultury
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Szkoła Podstawowa w Szymanowie

500.000 zł
100.000 zł
130.000 zł
450.000 zł
250.000 zł

SPORT
Hala w Budkach Piaseckich (kontynuacja)
Projekt hali sportowej
przy Gimnazjum w Szymanowie
Rozbiórka hotelu i sal GOSiR-u
Projekt i budowa zaplecza sportowego
GOSiR w Teresinie
Zakup sprzętu do hali sportowej

1.300.000 zł
50.000 zł
100.000 zł
400.000 zł
150.000 zł

PLACE ZABAW
Teresin Gaj
Seroki Parcela
Maszna

40.000 zł
60.000 zł
10.000 zł

INNE
Budowa targowiska przy ul.Rynkowej
Monitoring dworca PKP i terenu przyległego

100.000 zł
30.000 zł

Pamiętać jednak należy, że przedstawione główne zadania inwestycyjne ujęte w przyjętym przez Radę Gminy na
2007 rok, nie ograniczają drobnych korekt i ewentualnych
zmian.
(mo)
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Radni w Komisjach
Znamy już składy osobowe poszczególnych komisji Rady Gminy. Oto one:
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Wójcik – przewodniczący, Dariusz Gałecki – zastępca, Małgorzata Matejka, Jacek Szymaniak, Włodzimierz Parzydeł.

Komisja Administracji i Przestrzegania Prawa:
Paweł Przedpełski – przewodniczący, Daniel Zdanowski – zastępca, Bogdan Linard, Włodzimierz Parzydeł.

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej:
Hubert Konecki – przewodniczący, Daniel Zdanowski – zastępca, Dariusz Gałecki, Lech Kaźmierczak, Jerzy Wójcik.

Komisja Finansów i Budżetu Gminy:
Lech Kaźmierczak – przewodniczący, Antonina Gigier – zastępca, Bogdan Linard, Ryszard Śliwiński, Zbigniew Biederka.

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:
Antonina Gigier – przewodnicząca, Małgorzata Matejka – zast., Hanna Jankowska, Paweł Przedpełski, Jacek Szymaniak.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Zbigniew Biederka – przewodniczący, Ryszard Śliwiński – zastępca, Hanna Jankowska, Hubert Konecki.

Radny Ryszard Kacprzak, oświadczył, że rezygnuje z uczestnictwa w komisjach w ogóle.
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Nowy Skarbnik i Sekretarz
Na ostatniej w 2006 roku sesji RG podjęto dwie uchwały, w oparciu o które w Urzędzie Gminy
zatrudnione zostały nowe osoby.
Pierwszą z nich jest Sekretarz Gminy Teresin. Z dniem 1
stycznia na to stanowisko powołana została Grażyna CierpisPrzysucha. Przypomnijmy, że dotychczasowa Sekretarz Anna
Rybak złożyła pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska, w związku z czym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie odwołania sekretarza. Grażyna Cierpis-Przysucha, wieloletnia mieszkanka Teresina, absolwentka SGPiS, ma za sobą
pracę na w CSO i POM na stanowisku specjalisty ds. szkoleń.
Od 1992 prowadziła własną działalność gospodarczą.
Kolejną osobą zatrudnioną od nowego roku w Urzędzie
Gminy jest Jadwiga Durczak. Zastąpiła ona dotychczasową
Skarbnik Gminy Teresin Halinę Mytyk. Rada Gminy zdecydowała się na powołanie Pani Jadwigi na stanowisko, które zostało zwolnione z końcem ubiegłego roku. Pani Mytyk
bowiem, po wielu latach pracy odeszła na emeryturę.

Jadwiga Durczak mieszkanka Granic, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, była
główną księgową w KRUS, ostatnio pracowała jako księgowa w
GZGK gminy Sochaczew.
Paniom Grażynie i Jadwidze
życzymy zatem dużo satysfakcji
Jadwiga Durczak
i szczerego zadowolenia z wykonywania niezwykle trudnej pra- Nowy Skarbnik Gminy
cy na stanowisku Sekretarza oraz
Skarbnika. Warto wspomnieć też,
że z dniem 1 stycznia b.r. na emeryturę odeszła także piastująca stanowisko wice-skarbnika Bożena Petrykowska.
(mo)

Tadeusz Koryś Starostą!
Ta wiadomość z pewnością ucieszyła wielu mieszkańców gminy Teresin. Człowiek rodem z ziemi teresińskiej jest
głową całego powiatu sochaczewskiego. Do wyborów startował z listy Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej.
Tadeusz Koryś to mieszkaniec Paprotni. Magister inżynier rolnictwa. Ukończył Studium Nauczycielskie w Łowiczu, studiował w Akademii Rolniczej w Lublinie, ukończył
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie jak również
Podyplomowe Studia AGRO – UNIA na Akademii Rolni-

czej w Lublinie w zakresie polityki rolnej oraz wykorzystania
funduszy Unii Europejskiej, jest także absolwentem Internetowej Szkoły Kadr Bankowych prowadzonej przez Krajowy
Związek Banków Spółdzielczych. Ma za sobą zdany egzamin
państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
w spółkach z udziałem skarbu państwa oraz kursy „Przyjazny Urząd” i „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
Przez kilka lat pracował w oświacie szkolnej jako dyrektor
Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Iłowie (1968 – 1978) oraz
wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach (1978–1981). W 1981 został Naczelnikiem Gminy
Teresin. To właśnie wtedy dane mu było w imieniu mieszkańców powitać Jana Pawła II na niepokalanowskiej ziemi. Był
nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych w Teresinie. Od
1986 do 2001 pełnił funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie. W swojej bogatej karierze zawodowej
Tadeusz Koryś był też kontrolerem w spółce „Polskie Młyny”, a od roku 2002 kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielicach.
Pochwalić się może zdobyciem zaszczytnego tytułu „Samorządowca roku 2006”, wielokrotnie został wybierany do Rady
Powiatu. Obecnie jest to już trzecia kadencja Tadeusza Korysia. Tym razem powierzono mu funkcję Starosty.

Urządzą ul. Spacerową

oraz nr 122/1 o pow. 143 m2, położonych w obrębie Teresin
Gaj i Paprotni.
Podjęcie uchwały pozwoli zatem na poszerzenie odcinka ulicy Spacerowej oraz uregulowanie własności ulicy poprzez odpłatne przejęcie na rzecz gminy odcinka o długości 34 m, który dotychczas pozostawał prywatną własnością. Koszt nabycia gruntu o łącznej powierzchni 283 m2
wyniesie 12.720 zł.
(mo)

Mamy dobrą informację dla wszystkich mieszkańców ulicy Spacerowej w Paprotni. Już niebawem polepszy się sytuacja związana z tą drogą.
Zawarta w podjętej przez radnych uchwale propozycja nabycia działek pozwoli na urządzenie ulicy zgodnie z wnioskiem mieszkańców i sołtysa wsi Teresin Gaj. Radni jednogłośnie zdecydowali o nabyciu działki nr 2/2 o pow. 140 m2
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Precz z więzieniem!
Mówimy kategoryczne NIE pomysłowi utworzenia na terenie byłej jednostki wojskowej w Teresinie zakładu karnego. Wspólne stanowisko w tej sprawie zajęli w imieniu mieszkańców naszej gminy Rada i Wójt.
Rada Gminy Teresin wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko przekazaniu Służbie Więziennej przez Agencję Mienia Wojskowego terenów po byłej jednostce Wojskowej w
Teresinie Gaju
w celu utworzenia zakładu karnego. Takiej treści uchwała została jednogłośnie przyjęta podczas
trzeciej sesji Rady Gminy. Dotyczy ona sprawy zajęcia stanowiska w przedmiocie przekazania terenów po byłej jednostce wojskowej w Teresinie Gaju w trwały zarząd Służbie Więziennej.
Niedawno Prezes Agencji Mienia Wojskowego poinformował, że nieruchomość w Teresinie Gaju jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości brana pod uwagę do oddania w
zarząd Służbie Więziennej. Informacja ta została również
potwierdzona pisemnie.
Co na to wójt Olechowski? „Do tej pory Teresin kojarzył
się przede wszystkim z Niepokalanowem – miejscem kultu
religijnego i pielgrzymek, a także jako miejsce przyjazne inwestorom. Okolice przy byłej jednostce wojskowej to bardzo
atrakcyjne tereny dla inwestorów. Wiele inwestycji już tam
powstało, a kolejni inwestorzy wykazywali dotychczas zainteresowanie budową następnych obiektów, jednak informacja o potencjalnym zakładzie karnym na tych terenach
wywołuje u nich niepokój. Niewątpliwie lokalizacja zakładu karnego przyniosłaby gminie Teresin straty. W żadnym

wypadku nie interesują nas budowy na naszym terenie tego
typu „sanatorium”. Od dawna już czynimy starania w celu
przejęcia tych terenów na rzecz mienia komunalnego. Bezwzględnie sprzeciwiam się powstaniu tu zakładu karnego.” –
powiedział Wójt. Jesteśmy pewni, że z tymi słowami zgodzi
się cała nasza lokalna społeczność. Solidarny protest może
mieć tu znaczący wpływ na wycofanie się z tego zaskakującego dla nas pomysłu. Pierwszy krok już jest. Podjęcie przez
Radę Gminy uchwały umożliwi Wójtowi rozpoczęcie działań w celu doprowadzenia do przejęcia terenów po byłej
jednostce wojskowej na rzecz gminy Teresin. Gmina mogłaby przeznaczyć je pod budownictwo komunalne. „Jesteśmy zainteresowani zagospodarowaniem tych terenów pod
budownictwo mieszkań komunalnych, których jest zdecydowanie za mało nie tylko na obszarze naszej gminy. Mogłaby to być na przykład wspólna inwestycja gmin należących do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie” – mówi Marek Olechowski. Wójt przy szerokim wsparciu Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie zapowiada interwencję w resorcie Sprawiedliwości.
Czy to wystarczy? Miejmy nadzieję, że tak. „Prosto z Gminy”
szczegółowo przypatrywać się będzie rozwojowi sprawy o
czym informować będziemy naszych czytelników.
Marcin Odolczyk

Ach te podatki…
Rada Gminy Teresin Uchwałą Nr III/14/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. zaktualizowała wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2007. Ustalono następujące stawki podatku od nieruchomości:
Podatek

Stawka
w 2006 r
(zł)

Stawka
w 2007 r
(zł)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków
(od 1 m2 powierzchni)

0,60

0,63

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni)

3,61

3,65

pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni)

0,11

0,11

mieszkalnych (od 1 m2 powierzchni użytkowej)

0,50

0,52

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej)

16,60

16,60

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym (od 1m2 powierzchni użytkowej)

8,58

8,66

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (od
1m2 powierzchni użytkowej)

3,71

3,75

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni użytkowej)

3,60

3,60

Od gruntów

Od budynków i ich części

Podatek od budowli równy jest 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
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Zmiany w budżecie
Przy czternastu głosach „za” i jednego wstrzymującego się
radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 r. Dokonali tego podczas drugiej sesji Rady Gminy jaka odbyła się 5 grudnia.
Zmiany po stronie dochodów polegają na zwiększeniu
budżetu o kwoty:
– 250.000 zł – dotacja w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza na realizację zadania „Budowa sieci
wodociągowej – Pawłowice, Izbiska, Seroki, Lisice”,
– 64.980 zł na budowę sieci wodociągowej – Lisice,
Paprotnia ul. Koralowa,
– 42.726 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych,
– 90.000 zł – na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Szymanów
i Niepokalanów,
– o 28.458 zł na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
– o 213.635 zł otrzymane w ramach doﬁnansowania projektu „Budowa boisk służących do rekreacji na terenie stadionu GOSiR” (na spłatę zaciągniętego kredytu)
Zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą głównie:
– uwzględnienia kwot wprowadzonych po stronie dochodów,
– zmniejszenia kwot ze środków własnych (70 tys. zł) i
kredytu (350 tys. zł) i zastąpienia ich dotacją i pożyczką (250
tys. zł i 95 tys. zł),
– zwiększenia o 20 tys. zł kwoty na dopłatę dla GZGK do
poboru wody,
– dokonania przesunięć w rozdz. „Drogi publiczne powiatowe” i „Drogi publiczne gminne” (zwiększenia – 70.150 zł,
zmniejszenia – 104.180 zł),

– zwiększenia środków w działach „Gospodarka mieszkaniowa” (25 tys. zł) i „Administracja publiczna” (42 tys. zł),
– dokonania przesunięć środków w szkołach – zgodnie z
wnioskami dyrektorów szkół,
– przeznaczenia na budowę kanalizacji ul.Klonowa 13 tys.
zł, kanalizacji deszczowej ul.15 Sierpnia 10 tys. zł, odwodnienie placu przy budynku TOK 7 tys. zł,
– przeznaczenia środków na pokrycie dachu świetlicy w
Masznie.
Ponadto Skarbnik Gminy H.Mytyk zwróciła się do radnych z prośbą o uwzględnienie w uchwale dodatkowych
zmian dotyczących przesunięć pomiędzy rozdziałami w
Szkole Podstawowej w Paprotni na łączną kwotę 37.020 zł
w tym:
– zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia (35.620 zł) oraz różne opłaty i składki (1.400 zł),
– zmniejszenie środków na: zakup usług remontowych
(10 tys. zł), zakup usług pozostałych (2.500 zł), różne opłaty i składki (24.520 zł).
Warto wyjaśnić również jaki jest powód zwiększenia środków w sprawie przebudowy boiska przy GOSiR w Teresinie
o kwotę 18.550 zł oraz w sprawie dowozu dzieci do szkół o
30.000 zł. Otóż część kosztów związanych z przebudową boisk wydatkował ze swojego budżetu Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Były to m.in. ogrodzenie, siedziska na trybunie
i inne. W związku z tym jak zaznaczył Wójt, środki te należało w budżecie GOSiR-u uzupełnić. Z kolei jak wyjaśniła
Skarbnik Gminy Halina Mytyk na początku roku zaplanowano za małą kwotę na dowożenie dzieci do szkół. Chodzi
m.in. o środki na wynagrodzenia dla opiekunek.

Ostatni rok wymiany dowodów osobistych !
Do końca 2007 r. wszyscy Polacy, którzy posługują się starymi, zielonymi dowodami osobistymi, muszą je wymienić
na nowe – plastikowe. Wymiana to wymóg ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Wymiany dowodu trzeba dokonać osobiście. Nie można wysłać wniosku o wymianę dowodu pocztą, ani dopełnić formalności przez członka rodziny.
Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość ;
2. dwie aktualne, wyraźne fotograﬁe o wymiarach 45x35 mm, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół proﬁlu i z widocznym lewym uchem (bez ozdób);
3. dowód wpłaty (30 zł) ;
4. odpis skrócony aktu urodzenia – panna, kawaler (nie wymaga się załączania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Teresinie) ;
5. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (żonaty/zamężna, rozwiedziony/
rozwiedziona, wdowiec/wdowa).
Harmonogram wymiany dowodów osobistych:
1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. – wydanych w latach 1962-1972,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. – wydanych w latach 1973-1980,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – wydanych w latach 1981-1991,
4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. – wydanych w latach 1992-1995,
5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – wydanych w latach 1996-2000.
Przygotowała: Inspektor Ewa Smagieł

Zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Gminy w Teresinie:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.oo–16.oo, a w środy w godz. 8.oo–17.oo
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W skrócie
Wszystkie gminy należące do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” podjęły decyzję o wykupie terenu, na którym utworzone zostanie wspólne schronisko dla zwierząt. Koszt wykupu został podzielony, na
jedną gminę przypada 26 tys. zł.
***
Na stanowisko p.o. Dyrektora GZGK powołany został Marek Misiak. Dotychczas funkcję te sprawował Lech Kaźmierczak, który otrzymał mandat radnego. W związku z tym, że radny nie może pełnić funkcji kierowniczych ani
w urzędzie gminy, ani w jednostkach organizacyjnych gminy, pan Kaźmierczak złożył wniosek o urlop bezpłatny
na czas sprawowania mandatu.
***
Rada Gminy delegowała Pana Lecha Kaźmierczaka jako przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.
***
Rada Gminy na przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos” wybrała radnych:
Daniela Zdanowskiego i Dariusza Gałeckiego.
***
Podczas trzeciej sesji RG radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Zmiany w wydatkach budżetowych dotyczą przesunięć w działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza. Łączna kwota zwiększenia wydatków wynosi 63.460 zł, zmniejszenia – 34.960 zł.
***
Podczas IV sesji RG ustalono wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Markowi Olechowskiemu. Przyjęta gratyﬁkacja obejmuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 630,00 zł, dodatek funkcyjny 1 550,00 zł oraz dodatek
funkcyjny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, wynoszący 2 472,00
zł. Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
***
W dniu 8 grudnia 2006 r. powstał Klub Radnych „Niezależni plus Zdrowie”. Przewodniczącą Klubu została radna
Antonina Gigier, funkcję wiceprzewodniczącego pełni Lech Kaźmierczak, sekretarzem jest Zbigniew Biederka.
(mo)

Po raz pierwszy ulice Teresina oświetliła świąteczna iluminacja
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Bożonarodzeniowe szopki
Ilość zgłoszonych prac, rozmach, wyobraźnia i pomysłowość autorów przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów tegorocznego Konkursu Rodzinnych Szopek. Ideą przedsięwzię-

cia jest przybliżenie i pogłębienie tradycji Bożego Narodzenia oraz wspólne działanie dzieci i rodziców wykonujących bardziej i mniej skomplikowane modele.

Podziękowania

za wieloletnią współpracę
w Urzędzie Gminy Teresin
Paniom:
Halinie Mytyk
Annie Rybak
Bożenie
Petrykowskiej
składa Wójt
wraz z pracownikami UG

Każdy, spośród pięćdziesięciu czterech uczestników konkursu, otrzymał
dyplom za udział i słodki upominek.
Jednak za najlepszą pracę jury, w skład
którego weszli przedstawiciele zakonu
Ojców Franciszkanów, Rady Gminy
oraz TOK-u, uznano szopkę państwa
Mechockich. Nagrody w imieniu sponsorów i członków jury – Wójta Gminy
Teresin wręczyła dr Antonina Gigier
oraz gwardiana Ojca Stanisława Piętki – o. Marek Kotowicz. Galę wręczenia nagród, prowadzoną przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie
p. Grzegorza Więcka, uświetniło przedstawienie jasełek przygotowane przez
uczniów klasy 3b i 3c. Dzięki uprzejmości proboszcza Zbigniewa Korola,
dzieła laureatów można oglądać w Bazylice Niepokalanowskiej.
Klasyﬁkacja na podium konkursu: 1.
Szopka p. Mechockich (nr 2), 2. Szopka p. Link (nr 47), 3. Szopka p. Krajewskich (nr 45).
Organizatorki:
E. Gliwa, A. Makowiecka,
B. Pałuba, T. Romanowska, B. Załuska

Wyrazy współczucia
i głębokiego żalu

Mieczysławowi Winczewskiemu
z powodu śmierci małżonki
składają
współpracownicy
z Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej,
Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy

Centrum
odchudzania i odżywiania
Oferuje: BEZPŁATNE KONSULTACJE
(w gabinecie lub na indywidualne życzenie również w domu)

W zakresie:
– Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów
– Badanie składu ciała i wskazania rozwiązań
– Odchudzanie dzieci i dorosłych (suplementy)
Zapewniamy:
– Osobistą opiekę i wsparcie konsultanta
– Sprawdzoną od 26 lat na świecie metodę
– 100% gwarancji oraz dyskrecję
Kontakt: tel. 0-696 227 297, e-mail: ula_ken@op.pl
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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

VII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„Nasze Wieczne Kolędowanie”
Niepokalanów 26-28 stycznia 2007
Radują się nam serca i Bogu, że przyjeżdżają do nas artyści z różnych zakątków polskiej ziemi, by Salę Koncertową i
Bazylikę wypełnić w tych dniach śpiewem.
Chcąc przedstawić widzom i uczestnikom konkursu siłę wiary i narodowej tradycji, tegoroczny Festiwal, tak jak ubiegłoroczny, przebiegać będzie pod hasłem: „Nasze wieczne kolędowanie”. Mamy nadzieję, że brzmi ono przyjaźnie zarówno dla wykonawców, organizatorów jak i tych, którzy pomogą Wam w zawitaniu do teresińskiej ziemi.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na różnorodność scenicznych prezentacji (zespoły i soliści, starsi i dzieciaki, barwne grupy folklorystyczne), Festiwal zaznaczył się już urokliwym charakterem medialnym. O wydarzeniu tym
pisze ogólnopolska prasa katolicka i gazety lokalne, mówi o nim radio.
Charakter i tematyka Festiwalu pozwala myśleć o naszym spotkaniu jak o „wielkiej pielgrzymce” tak, więc i Wasz dar
uczestnictwa przyjmujemy z radością.
Z nadzieją, że stworzymy z Państwa udziałem coś miłego i potrzebnego ludziom i Bogu.
Mariusz Cieśniewski – dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury
o. Zbigniew Korol – proboszcz paraﬁi NMP w Niepokalanowie

Ponadgimnazjalne kopanie
Znakomicie zaprezentowały się zarówno męska jak i żeńska reprezentacja piłkarska Zespołu Szkół w Teresinie.
Podczas corocznie rozgrywanego Świąteczno-Noworocznego Turnieju Halowej piłki nożnej oba zespoły wywalczyły srebrne medale.
To duży sukces dla szkoły i jeden z najlepszych wyników
zanotowanych w historii występów w tej najważniejszej halowej imprezie futbolowej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W rywalizacji męskiej na starcie stanęło sześć szkolnych reprezentacji.
W turnieju dziewcząt wystartowała rekordowa liczba dziewięciu szkół, doszły bowiem najlepsze zespoły z gimnazjów.
Oto rezultaty jakie zanotowały obie ekipy:
Dziewczęta
ZS Teresin – ZS CKP Sochaczew 2:1
ZS Teresin – Gimn. Iłów 0:0
ZS Teresin – ZS im. J. Iwaszkiewicza Sochaczew 0:0
ZS Teresin – Gimn. Lasocin 2:2
Klasyﬁkacja końcowa: 1. ZS im.J.Iwaszkiewicza, 2. ZS
Teresin, 3. Gimn. Lasocin, 4. LO Szymanów, 5. ZSRCKU
Sochaczew, 6. ZSCKP Sochaczew, 7. Gimn. Iłów, 8. Gimn.
Kozłów Biskupi, 9. Gimn. nr 2 Sochaczew.
Skład: Małgorzata Chojnacka, Sylwia Szost, Justyna Szost,
Anna Jędrzejczyk, Karolina Banaszek, Ilona Poryszewska,
Edyta Kowalska, Edyta Traczyk, Alicja Kuś, opiekun Marcin Odolczyk.
Chłopcy
ZS Teresin – LO Niepokalanów 4:1
ZS Teresin – ZS CKP Sochaczew 3:4

ZS Teresin – ZSO Sochaczew 3:1
ZS Teresin – ZS im. J. Iwaszkiewicza Sochaczew 4:2
ZS Teresin – ZSR CKU Sochaczew 3:1
Klasyﬁkacja końcowa: 1. ZS CKP Sochaczew, 2. ZS Teresin,
3. ZSR CKU Sochaczew, 4. ZS im. Iwaszkiewicza, 5. ZSO Sochaczew, 6. LO Niepokalanów
Skład: Damian Sadkowski (zdobył tytuł najlepszego
bramkarza turnieju), Janusz Wasiak, Dominik Szczypkowski, Michał Kajetaniak, Adam Góralczyk, Adam Zieliński,
Przemysław Wituski, Łukasz Misiak, Daniel Słomowicz, Łukasz Piórkowski, opiekun Marcin Odolczyk.
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Mistrzowsko zakończony rok
Zapaśnicy LKS Greiner Mazowsze Teresin pożegnali stary rok bardzo dobrymi występami
na ogólnopolskiej arenie sportowej.
Praktycznie cały grudzień upłynął im na turniejowych
pojedynkach. Oprócz wielu medali indywidualnych teresiński zespół wywalczył tytuł Drużynowego Mistrza Województwa Mazowieckiego Młodzików w zapasach w stylu wolnym i Drużynowego Mistrza Województwa Mazowieckiego Młodzików w zapasach w stylu klasycznym!
Takiego wyczynu dokonali na matach w Wierzbicy tuż
przed świętami. Nasza zapaśnicza ekipa była bezwzględnie
najlepszą zarówno w stylu wolnym jak i w stylu klasycznym.
W jej składzie znaleźli się:
Sebastian Radzikowski – kategoria wagowa do 35 kg
Rafał Mechocki – kategoria wagowa do 38 kg
Mateusz Smoliński – kategoria wagowa do 42 kg
Patryk Kazimierski – kategoria wagowa do 42 kg
Mateusz Wójcik – kategoria wagowa do 47 kg
Rafał Paliński – kategoria wagowa do 53 kg
Maciej Wójcik – kategoria wagowa do 66 kg
Dawid Mechecki – kategoria wagowa do 85 kg

Podobnie zresztą jak podczas rozegranego w Borkowicach
XX Ogólnopolskiego Turnieju im. Henryka Nowocienia
Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Wystąpiło tam siedmiu zawodników naszego klubu. Oto efekty ich bardzo dobrej postawy na tak prestiżowych zawodach:
Mateusz Wójcik – II miejsce w kat. wagowej do 46 kg
Dominik Wójcik – I miejsce w kat. wagowej do 60 kg
Arkadiusz Znajdek – II miejsce w kat. wagowej do 60 kg
Maciej Wójcik – IV miejsce w kat. wagowej do 60 kg
Hubert Wysocki – III miejsce w kat. wagowej do 66 kg
Łukasz Znajdek – III miejsce w kat. wagowej do 74 kg
Adrian Czernicki – II miejsce w kat. wagowej do 84 kg

W barwach Mazowsza wystąpili także dwaj zawodnicy zaprzyjaźnionego klubu Ryś z Kampinosu: Mariusz Zdanowski – kategoria wagowa do 59 kg i Patryk Szymański – kategoria wagowa do 73 kg.
Kilka dni wcześniej na obiektach sportowych Teresinie
odbyły się Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Nasi wykorzystali atut
własnej sali. Ich starty niejednokrotnie zakończyły się miejscami na podium tej bardzo dobrze zorganizowanej imprezy. Oto rezultaty:
KADECI:
Arkadiusz Znajdek – II miejsce w kat. wagowej do 58 kg
Dominik Wójcik – I miejsce w kat. wagowej do 63 kg
Hubert Wysocki – II miejsce w kat. wagowej do 63 kg
Paweł Albinowski – I miejsce w kat. wagowej do 69 kg
Adrian Czernici – III miejsce w kat. wagowej do 85 kg
MŁODZICY:
Piotr Mechocki – III miejsce w kat. wagowej do 32 kg
Kamil Makowiecki – VII miejsce w kat. wagowej do 32 kg
Patryk Pająk – VIII miejsce w kat. wagowej do 32 kg
Rafał Mechocki – I miejsce w kat. wagowej do 35 kg
Sebastian Radzikowski – II miejsce w kat. wagowej do 35 kg
Mateusz Smoliński – I miejsce w kat. wagowej do 42 kg
Patryk Kazimierski – II miejsce w kat. wagowej do 42 kg
Mateusz Wójcik – I miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Rafał Paliński – II miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Dawid Rywacki – III miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Mateusz Rywacki – III miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Maciej Wójcik – I miejsce w kat. wagowej do 66 kg
Wiktor Paduch – V miejsce w kat. wagowej do 66 kg
Dawid Mechecki – II miejsce w kat. wagowej do 38 kg
W tabeli zespołowej LKS Mazowsze Greiner sklasyﬁkowany został na najwyższym miejscu.

Na początku grudnia w hali sportowej Gimnazjum w
Wieniawie odbyła się Indywidualno-Drużynowa Liga
Młodzików Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Województwa Mazowieckiego w zapasach w stylu wolnym.
Również i tu możemy mówić o dużym sukcesie bowiem
w ostatecznej klasyﬁkacji drużynowej Mazowsze Greiner
Teresin uplasowało się na I miejscu, co oznacza awans do
ligi ogólnopolskiej! Indywidualne nasi młodzicy zajęli następujące lokaty:
Piotr Mechocki – III miejsce w kat. wagowej do 32 kg
Rafał Mechocki – I miejsce w kat. wagowej do 35 kg
Sebastian Radzikowski – II miejsce w kat. wagowej do 35 kg
Mateusz Smoliński – I miejsce w kat. wagowej do 42 kg
Patryk Kazimierski – II miejsce w kat. wagowej do 42 kg
Rafał Paliński – I miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Mateusz Wójcik – II miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Dawid Rywacki – IV miejsce w kat. wagowej do 47 kg
Maciej Wójcik – I miejsce w kat. wagowej do 66 kg
Hubert Tondera – II miejsce w kat. wagowej do 73 kg
Gratulując serdecznie wszystkim zawodnikom i zawodniczkom Mazowsza oraz ich trenerom: Ryszardowi Niedźwiedzkiemu, Arturowi Albinowskiemu i Ryszardowi Śliwińskiemu, życzymy kolejnych znakomitych startów, wielu medali i wielkiej satysfakcji z pracy w Nowym 2007 Roku.
Marcin Odolczyk
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Sklep
wielobranżowy
„Aleksandra”
czynny
od poniedz. do piątku w godz. 8.30–17.00
w soboty w godz. 8.30–14.00

w Paprotni
ul. O.M.Kolbego 28
(wejście od ul. Cmentarnej

REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Sochaczewie,
ul. Żyrardowska 6 tel. (0-46) 862-20-42
Informuje:
Od dnia 1 sierpnia 2006 r.
ulega zmianie cena naszych usług spowodowana wzrostem kosztów niezależnych od działalności naszej działalności tj. koszty składowania, koszty utylizacji,
koszty energii elektrycznej, koszty wodno-kanalizacyjne,
koszy paliwa, podatki, itp.
Pojemnik 120 l cena 8,00 zł (+ 7 % VAT)
Pojemnik 240 l cena 16,00 zł (+ 7 % VAT)
Pojemnik 1100 l cena 48,00 zł (+ 7 % VAT)

– dawny obuwniczy)

w asortymencie:
materiały * ﬁrany * pościel
cerata * pasmanteria
kwiaty * doniczki * znicze * wiklina
albumy * ramki * art. dekoracyjne

Pozostałe warunku umów dla Naszych Klientów
Pozostają bez zmian.
Jeśli nie posiadasz pojemnika na odpady
dostarczymy go bezpłatnie na czas trwania umowy.
Wszelkie informacje uzyskasz
po numerem telefonu (0-46) 862-20-46
w godzinach od 8.00 do 16.00
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Dla naszego klienta
– międzynarodowej ﬁrmy produkcyjnej
– poszukujemy kandydatów na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY
Miejsce pracy: Sochaczew
Wymagania:
- aktualna książeczka Sanepidu
- dyspozycyjność do pracy zmianowej
- mile widziane minimum sanitarne
Oferujemy:
- umowę o pracę
- pełne ubezpieczenie
Active Plus Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 1, 96-500 Sochaczew
tel. 0-46 862 30 78
sochaczew.bok@activeplus.com.pl
www.activeplus.com.pl

Chcesz sprzedać
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

Gmina Teresin
piątki, godz. 14.15

P.H.U. „OST-POL”
– oleje silnikowe
– oleje przemysłowe
– smary
– płyny eksploatacyjne
– filtry
– akumulatory
– akcesoria motoryzacyjne
– opony do samochodów osobowych, ciężarowych, TIR, pojazdów rolniczych
Łukasz Ostrowski, ul. Wiosenna 10
Seroki Parcel, 96-515 Teresin

tel. 0-696 037 784
Czynne:
pon.–pt.: 8.3o–17.3o
sobota: 8.oo–14.oo
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