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10 kwietnia 2010 roku -  
tragiczna data w historii Narodu Polskiego

W drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej śmierć po-
nieśli - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka 
Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji, funk-
cjonariusze Biura Ochrony Rządu i załoga samolotu.

W poczuciu głębokiego żalu, pochylając się nad mogiłami ofiar katastro-
fy lotniczej pod Smoleńskiem, składamy wyrazy współczucia Rodzinom 
ofiar tej ogromnej tragedii i wszystkim Rodakom. Łącząc się w bólu z ich 
bliskimi oraz wszystkimi tak boleśnie osieroconymi Polakami przekazu-
jemy nasze kondolencje.

Wójt Gminy
Marek Olechowski

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard



Katyń – Golgota Wschodu
Niezwykle poruszające i nad wyraz smutne widowisko zapewne 

na długo pozostanie w pamięci mieszkańców gminy Teresin, którzy 
licznie wzięli udział w obchodach 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Patriotyczny spektakl w sali św. Bonawentury zatytułowany „Katyń – 
Golgota Wschodu” nawiązywał do tragicznych wydarzeń, których moc 
jeszcze bardziej wzrosła po wydarzeniach w Smoleńsku. Łzy same ci-
snęły się do oczu, gdy młodzi aktorzy wcielali się w role opuszczonych 
dzieci, matek, synów straconych obrońców narodu polskiego. Scena-
riusz tworzyły treści autentycznych listów,  jakie znaleziono przy eks-
humowanych ciałach poległych żołnierzy. Spektakl, który tym razem 
zakończył się ciszą, bez aplauzu i braw publiczności, został poprzedzo-
ny krótkim wykładem. Nauczyciel historii w Gimnazjum w Teresinie 
Piotr Szlachetko przybliżył okoliczności mordu w lesie katyńskim. 

Obchody 70-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej rozpoczęły się  
w gminie Teresin od Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice w intencji 
ofiar Katynia i pomordowanych na Wschodzie. Mszę koncelebrowali 
– Gwardian o. Stanisław Piętka, Proboszcz o. Andrzej Kuśmierski 
i o. dr Roman Soczewka, który wygłosił uroczystą homilię. Po zakoń-

czeniu Mszy św. zgromadzeni licznie Ojcowie i Bracia z Niepokalano-
wa, Siostry Niepokalanki z Szymanowa, strażacy, harcerze, uczniowie  
i nauczyciele szkół gminnych, delegacje władz samorządowych, kom-
batanci i parafianie utworzyli procesję, którą przeszli na plac tuż za 
Bazyliką. Tam odbyło się posadzenie „Dębu Katyńskiego” ku czci 
zamordowanego w Charkowie kapitana Feliksa Melosika, nauczy-
ciela Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie. Zasadzenia 
pamiątkowego drzewka dokonali wspólnie – Gwardian o. Stanisław 
Piętka oraz Wójt Marek Olechowski. Pod Dąb wsypano też ziemię, 
którą dnia poprzedniego z Katynia przywiózł osobiście komendant  
1 Drużyny Harcerskiej w Teresinie dh Jarosław Dąbrowski. Skrom-
ną i wyciszoną uroczystość obchodów poprowadził wicewójt Marek 
Jaworski, inicjator tego szlachetnego przedsięwzięcia. W obchodach 
uczestniczył także Starosta Tadeusz Koryś. W obliczu tragedii sprzed 
70-ciu lat jak i katastrofy w Smoleńsku, obchody nabrały wyjątkowego 
charakteru. 

/red/
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W hołdzie Janowi Pawłowi II

WSPOMINAMY OfIARY KATASTROfY
Wielu mieszkańców gminy Teresin miało możliwość poznać osobiście osoby, które poniosły tragiczną śmierć w skutek katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia br. Od tego numeru chcemy rozpocząć cykl publikacji Państwa wspomnień związanych z ofiarami tego tra-
gicznego wypadku. Prosimy zatem o przysyłanie swoich wspomnień i pamiątkowych fotografii na adres mailowy: marcin.odolczyk@op.pl lub 
wicewojt@teresin.pl lub kontakt telefoniczny – 603-660-300 lub 691-277-424.

W ramach reali-
zowanego projektu 
„Powiat Sochaczew-
ski Stolicą Kultural-
ną Mazowsza 2010”  
odbył się w sali św. 
Bonawentury w Nie-
pokalanowie Koncert 
Papieski - TO, CO 
WE MNIE NIEZNISZ-
CZALNE TRWA. Orga-
nizatorami tego wyjąt-

kowego wydarzenia, jakie miało miejsce 9 kwietnia b.r. byli: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, 
Teresiński Ośrodek Kultury. 

W programie koncertu przybliżono widzom Trzy Cnoty Boskie: 
Wiara, Nadzieja, Miłość, ujęte w twórczości Wielkich Polaków. Mło-

dzi soliści z Teresina odnieśli się również do innych Wielkich Polaków, 
których idea głoszenia prawdy, miłości i piękna w każdej dziedzinie 
życia nigdy nie umiera. „Chopin, Miłosz, ks. Twardowski, Niemen – 
ludzie, którzy już odeszli, ale ich utwory wiecznie żyją w naszych ser-
cach” - mówili. Wspaniały koncert przyjął więc symbol muzycznego 
daru Wielkich Polaków – Wielkiemu Polakowi. Koncert poświęcony 
Janowi Pawłowi II był 
pierwszym, po inaugu-
racji Stolicy Kulturalnej 
Mazowsza w powiecie 
sochaczewskim koncer-
tem w ramach projektu 
„Powiat Sochaczewski 
Stolicą Kulturalną Ma-
zowsza 2010”.

/red/

…o Januszu Zakrzeńskim
To było w roku 2004. Dokładnie 6 czerwca. Spotkaliśmy się na 

uroczystości nadania im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie. W tej 
szkole uczyłem historii i wiedzy o społeczeństwie. Dzięki uprzejmo-
ści Sióstr Niepokalanek w Szymanowie otrzymałem telefon do Pana 
Zakrzeńskiego. Bardzo chętnie zgodził się na przyjazd do Szymanowa 
i uświetnienie naszej uroczystości. Przybył w stroju legionowym, na 
Mszy Świętej czytał fragment Pisma Świętego, a z kościoła do szko-
ły jechał bryczką w towarzystwie Honorowego Obywatela Gminy 
Teresin Pana Henryka Kucharskiego. W czasie uroczystości w szkole 
wystąpił z okolicznościowym programem patriotycznym o Marszałku 
Piłsudskim. Recytował poezję narodową, pięknie śpiewał polskie pie-

śni. W osobistej rozmowie dał się po-
znać jako bardzo życzliwy człowiek. 
Pamiętam, że dużo rozmawialiśmy 
o Patronie szymanowskiego gimna-
zjum. Pojawiły się też wspomnienia  
wo naszych wspólnych korzeniach 
(obydwaj wywodzimy się z ziemi 
świętokrzyskiej). Pan Janusz Za-
krzeński zapisał się w pamięci nie 
tylko nauczycieli i uczniów, ale całej 
społeczności Szymanowa.

Marek Jaworski

… o Biskupie Tadeuszu Płoskim 
Poznaliśmy się z Księdzem Biskupem 3 lata temu na uroczysto-

ści religijnej naszych wspólnych przyjaciół, tam zrodził się pomysł na 
współpracę Radia z Ordynariatem Diecezji Wojskowej.  Transmisja 
Mszy św. z Katedry Wojska Polskiego w Warszawie na rozpoczęcie 
Pierwszego Synodu tejże Diecezji zainaugurowała naszą współpracę. 

Ksiądz Biskup Tadeusz był bardzo życzliwym człowiekiem, zdecy-
dowany i odważnym żołnierzem, świadomy wielkiej odpowiedzialno-

ści jaka została powierzona mu z chwilą święceń biskupich. W Wielki 
czwartek, gdy Radio Niepokalanów transmitowało Mszę św., po jej 
zakończeniu powiedział: „my żołnierze, wy rycerze musimy walczyć 
o dobro i prawdę”. Było dużo pomysłów na to, jak to dobro razem 
tworzyć; wspólne programy radiowe, nagłaśnianie uroczystości patrio-
tycznych. Dziś pozostaje pytanie: jak będzie dalej?

o. Damian Karczmar, 
wicedyrektor Radia Niepokalanów

Poznałem ks. gen bp. Tadeusza Płoskiego rok temu. O. Damian 
opowiadał o swoich spotkaniach i przyjaźni. Zaczęliśmy powoli szki-
cować nasze możliwości, by sprostać oczekiwaniom katedry polowej 
wobec naszej rozgłośni. Cieszyło mnie, że została zwrócona uwaga na 
regionalne radio, jakim jest Radio Niepokalanów. Poza okazjonalny-
mi spotkaniami ostatni raz widzieliśmy się w Wielki Czwartek trans-
mitując na antenie radia Liturgię Eucharystii. W życzliwych słowach 
podkreślił wtedy, że tutaj, w katedrze polowej są razem z nami także 
słuchacze Radia Niepokalanów, których zapraszamy do wspólnej mo-
dlitwy. 

Po liturgii w czasie kolacji w naszej rozmowie przewijały się wątki 
troski o przyszłość Polski, także wyrażał swój niepokój próbami ogra-

niczania ilości kapelanów wojskowych. Mówił także o jakiejś zmowie 
świata przeciwko Kościołowi, wyrażanej wyciąganiem z historii róż-
nych, pojedynczych nadużyć duchownych. Niemniej, kończył swoje 
refleksje tym, że musimy trwać i że ostatecznie to Bóg kieruje naszym 
losem.

To był prawdziwy patriota i człowiek. Nie było problemu dla niego 
by rozmawiać jak z przyjacielem: z generałem, zwykłym żołnierzem 
czy człowiekiem „z ulicy”. Mam nadzieję, że losy Bożej Opatrzności 
ten brak spowodowany nagłym odejściem min. bp. Polowego Tadeusza 
Płoskiego wypełni innym dobrem, potrzebnym człowiekowi.

o. Jan Krzysztof Oniszczuk, 
dyrektor Radia Niepokalanów

…o Macieju Płażyńskim
Z byłym Marszałkiem Sejmu spotkałem się w swoim życiu tylko 

raz i to stosunkowo niedawno, bo w styczniu 2010 roku. Co roku z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia Episkopat Polski organizuje w Warszawie 
spotkanie opłatkowe dla prezydentów, burmistrzów miast papieskich. 
Z  racji wizyty w 1983 roku w Niepokalanowie Papieża Jana Pawła 

II, również Teresin znalazł się w tym elitarnym gronie. Z Panem Pła-
żyńskim miałem okazję złożenia sobie świątecznych i noworocznych 
życzeń. Trudno mi sobie przypomnieć szczegóły naszych krótkich ży-
czeń, ale pamiętam mocno skupiony wzrok i zdecydowany uścisk dłoni 
ze strony mojego Rozmówcy. 

Marek Jaworski,
zastępca wójta Gminy Teresin



T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

4 Numer 4/2010

Po 70 latach kłamstw i próby oswojenia 
nas Polaków z „leczniczym zapomnieniem” 

znów pojawia się  bolesne słowo – KATYŃ. 
Aby móc wreszcie urzeczywistnić Pamięć  
i Przebaczenie. Co ciekawe pomagają nam  
w tym najmłodsi, którzy historię znają tylko  
z podręczników. Skąd wiedzą, jak przekazać 
lęk polskich oficerów więzionych w Koziel-
sku, Starobielsku i Ostaszkowie, tęsknotę 
żony i dziecka, powagę chwili?

W dniu 13 kwietnia, w  Światowym Dniu 
Pamięci Ofiar Katynia w Szkole Podstawowej 

w Paprotni przypomnieliśmy sobie jeszcze raz 
tamte wydarzenia. Ostatnie rozmowy polskich 
oficerów (w ich role wcielili się uczniowie  
z klas szóstych), listy od najbliższych, frag-
menty filmu Andrzeja Wajdy „Katyń” i nastro-
jowe piosenki.  Po godzinie wszyscy wycho-
dzili w milczeniu. „Mnie proszę Pani to łzy 
stanęły w oczach” „Magda też płakała” – usły-
szałam powracając z dziećmi do klasy „To był 
smutny apel, bo tam zginęło dużo Polaków” 
– mówi jeden z pierwszaków .”W sobotę też 
zginęło dużo Polaków. I Pan prezydent i Jego 
żona” – dodaje kolejny pierwszak. Czy oni 
rozumieją, co tak naprawdę wydarzyło się  
w Katyniu? Ktoś powie – to jeszcze małe dzieci 
- nie mogą zrozumieć bólu z powodu rozstania 
z bliskimi i strachu przed śmiercią … Pamięć 
i przebaczenie- jak połączyć i „zaprzyjaźnić” 
ze sobą te dwa wyrazy? Jak zrozumieć sens 
tragedii w Smoleńsku?  Na to pytanie odpo-
wiedzieli uczniowie Szkoły w Paprotni - „Mu-
simy przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć”. 
W szkolnym apelu upamiętniającym zbrodnię  
katyńską uczestniczył zastępca wójta gminy 

Teresin Marek Jaworski  oraz członkowie 
Rady Gminy - Antonina Gigier i Ryszard 
Kacprzak. Słowo wstępne wygłosił dyrek-
tor Szkoły Grzegorz Fabiszak. Natomiast 
modlitwie za zmarłych i poległych przewod-
niczył proboszcz Parafii w Niepokalanowie –  
o. Andrzej Kuśmierski. Autorkami scenariu-
sza tego wzruszającego i niezwykle poruszają-
cego apelu były nauczycielki z Paprotni - 

Katarzyna Dziklińska i Marta  
Baranowska.

/SP Paprotnia/

We wtorkowy wieczór 13 kwietnia w Bazylice Mniejszej w Niepo-
kalanowie miała miejsce Msza św. żałobna w intencji ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem. Zmarłych żegnały setki mieszkańców Gminy Tere-
sin, władze samorządowe, poczty sztandarowe. Mszę koncelebrował 
i homilię wygłosił Proboszcz o. Andrzej Kuśmierski. „Niech ta tra-
gedia nas zjednoczy, bądźmy razem, ale nie chwilę, tak jak to już było 
pięć lat temu… Zjednoczmy się w imię tych, którzy tragicznie zginęli, 

a u których niejednokrotnie widziane było źdźbło w oku, choć belki we 
własnym się nie widziało…” – apelował na zakończenie ks. Proboszcz. 
W trakcie Mszy św. w Bazylice, tuż przed ołtarzem stał stolik nakryty 
biało-czerwonym płótnem, na nim kwiaty i fotografia prezydenckiej 
pary. Pod nim zaś, palące się znicze, których wciąż przybywało…

 /red/

Od redakcji: Relację z tych uroczystości zamieścimy w majowym numerze ,,Prosto z Gminy”.

KATYŃ - musimy przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć…

W intencji ofiar…

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania o. Stanisławowi Piętce Gwardianowi Klasztoru O. Franciszkanów w Niepokalanowie i Panu 

Adamowi  Szymańczakowi (Stacja Paliw ASBO w Elżbietowie) za ogromną pomoc w zorganizowaniu wyjazdu harcerzy z 1. Drużyny 
Harcerskiej  im. O.M.Kolbego w Teresinie na uroczystości patriotyczne do Włoch (65. rocznica wyzwolenia Bolonii, wizyta w Watykanie  
i na Monte Cassino).

Podharcmistrz Jarosław Dąbrowski
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Wójt Gminy Teresin ogłasza II przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg pisemny ograniczony ma na celu 
wybór najkorzystniejszej oferty i jest organizowany ze względu na to, że świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej oraz specjali-
stycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Teresin może spełniać ograniczona liczba osób.

I PRZeDMIOT PRZeTARGu I LOKALIZAcJA:
1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 146 m2 zlokalizowany na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Szymanowie. Lokal 

wyposażony jest w energię elektryczną, urządzenia wodno- kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie z kotłowni olejowej znajdującej się 
w budynku.

2. Istnieje możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego o pow. 97,2 m2 oraz garażu znajdującego się na działce, z przeznaczeniem dla lekarza 
na okres obowiązującej umowy lokalu użytkowego.

3. Najemca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień prawem przewidzianych.
4. Lokal przeznaczony jest na działalność związaną z prowadzeniem usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej dla mieszkańców gminy Teresin.
5. Okres najmu lokalu – do 3 lat z możliwością przedłużenia.
6. Najemcy przysługiwało będzie prawo bezpłatnego użytkowania części działki oznaczonej nr ewid. 89/2, niezbędnej do prawidłowego-

funkcjonowania lokalu użytkowego.
II ceNA WyWOŁAWcZA:
1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem lokalu użytkowego wynosi 5,00 zł/m² (+ 22% Vat)
2. Wysokość postąpienia ustala się na 0,50 zł/ m² (+ 22% Vat).
3. Czynsz nie zawiera opłat za zimną wodę, kanalizację, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i podatku od nierucho-

mości.
4. Najemca zobowiązany będzie do ogrzewania lokali we własnym zakresie, przy wykorzystaniu istniejącej instalacji centralnego ogrze-

wania.
5. Najemca bez zgody wynajmującego nie może podnajmować lokalu innemu najemcy.
III WARuNKI uDZIAŁu W PRZeTARGu :
1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakła-

dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. (t.j. Dz. U. Nr 136, poz.857)  
o zawodzie lekarza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 155, poz.1095, z późn. zm.). posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej lub specjalistycznej 
opieki zdrowotnej.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Gminy w Teresinie w BS w Teresi-
nie  nr Nr 37 9284 0005 0000 0912 2000 0060 w terminie do dnia 11.05.2010r. do godz. 15:00 lub w kasie Urzędu Gminy w Teresinie.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet stawki czynszu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu 
zostanie zwrócone. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy 
podlega przepadkowi.

4. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem “ Oferta na lokal 
użytkowy z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie pod-
stawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej” należy składać do 
dnia 11.05.2010 r do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Teresinie.

Iv PISeMNA OFeRTA POWINNA ZAWIeRAć:
1. imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, 

jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oferowaną stawkę miesięcznego czynszu wynajmu netto wyższą 

od kwoty wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie,
4. dowód wpłaty wadium (kserokopia),
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym loka-

lu oraz regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6. aktualny odpis z KRS-u w zakresie prowadzonej działalności me-

dycznej lub z innego właściwego organu rejestrowego lub zaświad-
czenie o wpisie do działalności gospodarczej w zakresie prowadze-
nia usług medycznych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,

7. określenie czy podmiot posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej lub specjalistycznej opieki zdro-
wotnej,

8. przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej,
9. czas pracy zakładu opieki zdrowotnej (godziny i dni w tygodniu), rodzaj
10. świadczeń, specjalizacje i inne propozycje w zakresie prowadzenia działalności,
11. wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne z informacją o ich 
12. kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania usług medycznych,
13. oferta ma być sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta lub
14. upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące
15. dokumenty i oświadczenia oferenta mają również być podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela,

O G Ł O S Z E N I E 
o Ośrodku Zdrowia w Szymanowie
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16. w przypadku, gdy oferent jako załącznik do ofert załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z orygina-
łem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być

17. sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu,
18. upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta,
19. oferta ma zawierać spis oświadczeń i dokumentów stanowiących załączniki do oferty.
v OTWARcIe OFeRT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Teresinie pokój nr 6 (Sala Konferencyjna) w dniu 14.05.2010r. godz. 10:30
2. Zostanie wybrana oferta, która będzie najkorzystniejsza pod względem:  

a) stawki czynszu najmu za 1 m2  powierzchni użytkowej, 
b) zakresu świadczonych usług medycznych,  
c) dostępności tych usług, ze szczególnym uwzględnieniem godzin otwarcia gabinetów lekarskich.

3. O wyborze oferty Wójt Gminy Teresin zawiadomi niezwłocznie telefonicznie i pisemnie wszystkich oferentów wskazując oferenta 
którego ofertę wybrano.

4. Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5. Termin zagospodarowania lokalu: w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Teresinie, Referat Gospodarki Komunalnej  
i Przestrzennej, tel. (046) 864-25-40 i (046) 864-25-62. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rozmowa z JeRZyM WÓJcIKIeM, 
mieszkańcem wsi Skrzelew, radnym obecnej 
kadencji Rady Gminy, Przewodniczącym Ko-
misji Rewizyjnej, Prezesem Zarządu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skrzelewie. 

Za niemal pół roku nastąpi koniec ka-
dencji obecnej Rady Gminy. Może to już 
czas na pierwsze podsumowania pracy wy-
konanej przez radnego ze Skrzelewia?

Wszystko, co ma jakiś początek, musi 
mieć też swój kres. Podobnie jest z działal-
nością Rady Gminy, która zgodnie z ordy-
nacją wyborczą wybierana jest na czterolet-
nią kadencję i jej koniec przypada właśnie  
w tym roku. Można rzec, kadencja o świetnej 
współpracy, choć i w tej Radzie dochodziło  
i w dalszym ciągu dochodzi do różnicy poglą-
dów i różnych interpretacji oraz wizji rozpa-
trywanych problemów. O sprawach ważnych 
dotyczących Gminy i jej mieszkańców dys-
kutujemy podczas obrad Klubu Radnych, któ-
remu przewodniczy osoba o bardzo wysokiej 
kulturze osobistej, olbrzymiej wiedzy ogólnej 
i samorządowej, Pani doktor Antonina Gigier. 
Właśnie od takich osób można się wiele na-
uczyć, a przede wszystkim móc współpraco-
wać w zgodzie, w konstruktywnej dyskusji 
wypracować najkorzystniejsze rozwiązania 
problemów. Spokojną pracą  w Radzie Gmi-
ny gwarantujemy skuteczny rozwój naszej 

Małej Ojczyzny. Nawiązując do podsumo-
wania swych dokonań, to najlepiej uczynią to 
mieszkańcy mojego okręgu. Wyborcy, którzy 
w odpowiednim czasie zweryfikują działal-
ność swojego Radnego. Na każdym starcie 
zamierzenia i plany są bardzo rozbudowane 
i ambitne. Jednakże życie często je brutalnie 
weryfikuje, tak było i w moim przypadku. 
Nie wszystkie zamierzenia udało się w stu 
procentach zrealizować, choć w większości 
plan został wykonany. W moim okręgu udało 
się naprawić nawierzchnię drogi Mikołajew – 
Bielice poprzez położenie nakładki asfaltowej. 
Dokończono utwardzenie i położono nakładkę 
asfaltową na drodze Pawłówek – Skrzelew. 
Utwardzono tłuczniem drogę Skrzelew – Du-
ninopol do granicy obszaru gminnego. Miesz-
kańcy własnym sprzętem dowozili tłuczeń na 
drogę ze Skrzelewia w kierunku Maurycewa. 
Wybudowano oświetlenie uliczne na odcinku 
drogi Skrzelew – Pawłówek. Oświetlono też 
ulicę w miejscowości Strugi. Zaprojektowano 
i położono nakładkę asfaltową na całej długo-
ści drogi w Skrzelewie. Utwardzono miejsca 
parkingowe przy kościele parafialnym w Mi-
kołajewie. Przy jednogłośnym poparciu Rady 
Gminy udzielono dotacji temuż kościołowi na 
prace renowacyjne i konserwatorskie. Wyko-
nano remont budynku strażnicy OSP Skrze-
lew. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego 
na przedłużeniu jednej z dróg wiejskich. Po-
zostało jednak jeszcze wiele do zrobienia. 

Na przykład?
Wieś Mikołajew czeka niecierpliwie na 

utwardzenie swojej drogi gruntowej tłucz-
niem, a w dalszej kolejności na położenie na 
niej nakładki asfaltowej. Ta inwestycja zapla-
nowana jest w budżecie gminy do realizacji  
w bieżącym roku. Na położenie nakładki as-
faltowej na całej długości zniszczonej drogi 
oczekują mieszkańcy Maurycewa. Taką na-
kładkę trzeba położyć również na drodze do 
Duninopola. Nie udało się położyć chodnika 
wraz z zatoczkami w miejscowości Skotniki, 
ani zrobić tam placu zabaw dla dzieci. Nie ma 

także wiat przystankowych dla dzieci ocze-
kujących na przyjazd autobusu szkolnego.  
W przyszłości należy dokończyć utwardzenie 
drogi tłuczniem oraz położyć tam nakładkę 
asfaltową na odcinku od Stacji Uzdatniania 
Wody w Skrzelewie w kierunku Maurycewa. 
Trzeba oświetlić także część ulicy w Maury-
cewie. 

Po wielu latach oczekiwań nastąpiła 
rozbudowa strażnicy w Skrzelewie…

Z zamiłowania jestem społecznikiem – 
strażakiem. Brać strażacka zawsze jest bliska 
memu sercu, a że działalność straży polega na 
niesieniu pomocy ludziom i całemu dobytko-
wi, to wyzwala we mnie dodatkowe bodźce 
do większego działania i poświęcenia. Temu 
celowi również służą rozbudowy obiektów 
strażackich. Nasi druhowie i mieszkańcy wsi 
dość długo czekali na rozbudowę naszej straż-
nicy. Inwestycja była konieczna ze względu 
na dotychczasowy niski standard funkcjonal-
ności tego obiektu. Brak było jakiegokolwiek 
zaplecza kuchenno-sanitarnego, jak również 
pomieszczenia dla spotkań młodzieży, która 
otrzymała od naszego sponsora sprzęt kom-
puterowy do celów edukacyjnych. Wspólny-
mi siłami gromadziliśmy zakupy materiałów 
budowlanych oraz wykonaliśmy projekt roz-
budowy strażnicy. Cierpliwie czekaliśmy na 
swoją kolej jeśli chodzi o przyznanie środków 
na inwestycję. Początkowo zamierzaliśmy 
jako Zarząd OSP dokonać rozbudowy spo-
sobem gospodarczym, jednak brak finansów 
odwiódł nas od tego pomysłu. Kiedy obiekt 
przejęła Gmina, dopiero wówczas mogła ru-
szyć procedura uzgodnieniowo-przetargowa, 
z której my jako członkowie OSP i miesz-
kańcy możemy się tylko cieszyć. W tegorocz-
nym budżecie gminy mamy przeznaczone  
100 tysięcy złotych plus środki niewygasające 
ponad 12 tysięcy złotych. To spowoduje roz-
budowę i oddanie obiektu w stanie surowym 
zamkniętym. Zarząd OSP nie poprzestaje jed-
nak tylko na środkach budżetowych. Korzy-
stając z pomocy Wiceprezesa Zarządu druha 

Społecznik z zamiłowania
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GMINA TeReSIN w RADIO NIePOKALANÓW 102,7 FM
 

Piątek 14 maja 2010 roku o godzinie 13.10 – rozmowa z Ryszardem Niedźwiedzkim, 
prezesem LKS Greiner-Mazowsze Teresin. 

Oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz.: 7.30, 8.30, 17.30, 18.30 (od poniedziałku do piątku).

Tadeusza Szymańczaka i jego osobistych 
inicjatyw, poszukujemy środków pozabudże-
towych. 

Nie sposób nie zapytać o pracę Komisji 
Rewizyjnej, której Pan przewodniczy. czy 
sprawa związana z domniemanymi niepra-
widłowościami przy budowie hali sporto-
wej w Teresinie, została już całkowicie wy-
jaśniona? 

Komisja Rewizyjna Gminy jest najważ-
niejszą komisją Rady Gminy. Charakter jej 
pracy powoduje, że często dotykamy spraw  
i tematów, o których pozostali Radni nie wie-
dzą. Praca w Komisji wymaga dużo trudu  
i zaangażowania. Jest niezwykle absorbują-
ca. Dociekliwość i osobiste zaangażowanie 
członków Komisji czynią jej pracę skuteczną. 
Tak toczyło się również postępowanie wyja-
śniające domniemane nieprawidłowości przy 
budowie hali sportowej w Teresinie. Komisja 
Rewizyjna badając od podstaw dokumentację 
zgromadzoną od projektu aż do protokołów 
końcowych, dokonała głębokiej analizy, prze-
prowadziła wizje lokalne, przesłuchała wiele 
osób uczestniczących w procedurze budowy 
hali. Swoje spostrzeżenia i wnioski zawarto  
w protokole końcowym, w którym wniosko-
waliśmy do Wójta Gminy Teresin o skierowa-
nie sprawy do organów ścigania ze względu 
na podejrzenie popełnienia przestępstwa po-
przez poświadczenie nieprawdy, na działal-
ność inspektora nadzoru budowlanego. Miał 
on poświadczyć nieprawdę przy wyborze i za-
montowaniu cieńszej blachy (zamiast 6,3 mm 
położono 5,5 mm) na dach budynku hali i po-
mieszczeń przyległych. Komisja wnioskowa-
ła również do Wójta o podjęcie odpowiednich 
czynności formalno-prawnych w stosunku do 
firmy wykonującej budowę dachu. Chodziło 
o zwrot różnicy należności nadpłaconej za 
wartość blachy grubszej do ceny zamontowa-
nej blachy cieńszej. Badania rzeczoznawcy 
budowlanego dopuszczają bowiem montaż 
blachy cieńszej, bez skutków ubocznych dla 
użytkownika hali. 

Jakie najtrudniejsze zadanie postawio-
no przed Panem jako radnym v kadencji?

Powiem tak, najtrudniejszym zadaniem 
dla mnie osobiście było podjęcie decyzji  
o kandydowaniu na Radnego. Miałem świa-
domość dosyć długiej nieobecności w dzia-
łalności samorządowej. Od czasu zakończenia 
pracy trzeciej kadencji Rady minęły bowiem 
cztery lata. W tym czasie zmieniłem miejsce 
pracy z Teresina na Żyrardów. Przyznam, że 
życie i sprawy gminne odeszły jakby na bok. 
Byłem więc pełen obaw, czy będę potrafił po-
godzić swoje dotychczasowe obowiązki za-

wodowe z nawarstwiającymi się problemami 
Gminy, zwłaszcza jeśli chodzi o mój okręg 
wyborczy. Dodam jeszcze, że dla mnie taką 
trudną i nieuregulowaną sprawą na terenie 
gminy jest służba zdrowia, a w zasadzie jej 
brak w moim okręgu wyborczym. 

udało się zatem to wszystko pogodzić?
Jak wspomniałem na wstępie, to wybor-

cy ocenią rolę Radnego i jego działalność. Ze 
swej strony dokładam wiele starań, aby pomóc 
ludziom, by żyło im się wygodniej i bezpiecz-
niej. Dotykając służby zdrowia powiem, że 
my jako Rada Gminy, próbujemy ją ratować, 
zarówno na terenie gminy, jak i w Szymano-
wie. Cieszę się, że wyremontowano istniejący 
od lat budynek tamtejszego Ośrodka Zdrowia. 
Ogłoszono już dwa przetargi na prowadzenie 
w nim działalności, lecz dotychczas brak jest 
zainteresowania lekarzy. Wierzę, że nieba-
wem sytuacja ta ulegnie zdecydowanej popra-
wie i Ośrodek zacznie wreszcie przyjmować 
pacjentów. 

Poza byciem radnym, jest Pan rów-
nież rozpoznawany jako wzorowy członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzele-
wie…

Wzorowy Strażak jest to odznaka przy-
znawana na wniosek Zarządu OSP, przy ak-
ceptacji Zarządu Gminnego Związku OSP  
i jest nadawana przez Zarząd Oddziału Powia-
towego. Ja, rzeczywiście mam zaszczyt taką 
odznakę nosić, ale myślę, że ona sama nie 
czyni strażaka wzorowym. Mam wielki sza-
cunek do munduru. W moim domu, w szafie, 
wisi na eksponowanym miejscu. Mówi się, iż 
człowiek w mundurze to osoba godna zaufa-
nia. Idea i przesłanie dla strażaków „Bogu na 
chwałę – ludziom na ratunek” zawsze były, są 
i będą mottem mojego działania. Drażni mnie 
postępowanie niektórych osób w mundurze, 
odstających od tej zasady. Mam wrażenie, że 
w naszej gminie strażacy są nad wyraz doce-
niani zarówno przez władze samorządowe jak 
i przez zdecydowaną większość mieszkańców. 
Swym działaniem, postępowaniem oraz peł-
nym osobistym zaangażowaniem nie możemy 
tego zaufania stracić. Rozbudowane obiekty 
muszą służyć lokalnej społeczności. Odna-
wiany i modernizowany sprzęt ma pomagać  
i w pełni zabezpieczać strażaków podczas ak-
cji ratowniczo – gaśniczych. 

Rozmawiamy w czasie, kiedy w kraju pa-
nuje ogromny smutek po tragicznych wyda-
rzeniach w Smoleńsku. Proszę podzielić się 
z czytelnikami, jak Pan przyjął wiadomość  
o śmierci Prezydenta i ludzi tak ważnych 
dla Polski?

Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że tra-

gedia w Smoleńsku wstrząsnęła mną dogłęb-
nie. Pierwsza myśl jaka się nasunęła to po-
tworne fatum jakie katyńska ziemia zawiesiła 
nad naszym narodem. W pierwszej chwili, gdy 
emocje górowały nad rozsądkiem, a potem  
w kolejnych dniach żałoby, człowiek ciągle 
stawia sobie pytanie, na które odpowiedzi nie 
doczeka się nigdy „dlaczego tak się stało?”. 
Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Ob-
serwując to, co się dzieje mam jednocześnie 
ogromny szacunek dla osób, które podniosły 
ciężar obowiązku prowadzenia państwa, nie 
dopuszczając ani przez moment do destabi-
lizacji oraz politycznego i organizacyjnego 
chaosu. Obyśmy tylko – my jako Polacy –  
z tej tragedii potrafili wyciągnąć odpowiednie 
wnioski.

Tymczasem życie trwa dalej, dlatego 
zapytam o plany na najbliższą przyszłość 
Pana jako radnego?

Pragnę jak najlepiej wypełnić do końca 
swój mandat. Trzeba zrealizować nakreślony 
i przyjęty przez Radę Gminy plan pracy Ko-
misji Rewizyjnej na obecny rok. A potem, jak 
Bóg da zdrowie, zobaczymy… Pracy mam 
bardzo dużo.

Będzie Pan startował w jesiennych wy-
borach?

Jeżeli taka będzie wola wyborców, de-
klaruję swoją skromną osobę do pracy dla 
dobra ludzi. Jak już mówiłem, pozostało 
jeszcze wiele do zrobienia w moim okręgu. 
Jeśli wolą wyborców obecny Wójt Marek 
Olechowski pozostanie na stanowisku, zaś w 
Radzie ponownie zasiądą osoby reprezentują-
ce środowisko wójta, to taka sytuacja stworzy 
zupełną gwarancję realizacji zaległych zadań,  
z pewnością też łatwiej będzie wykonać nowe 
założenia. W takim zespole Radnych i z tym 
gospodarzem wiele ciężkich i naprawdę trud-
nych spraw potrafimy rozwikłać.

chciałby Pan coś jeszcze dodać do na-
szej rozmowy?

Pragnę i czekam na chwilę, by społeczeń-
stwo nasze doczekało takiego okresu i kam-
panii wyborczej, w której nie będzie wzajem-
nego opluwania się kandydatów, bez względu 
na rodzaj urzędu. Aby kultura wyborcza oraz 
treści zawarte w programach dawały ludziom 
gwarancję lepszego jutra. Dajmy wiarę lu-
dziom pokornym, skupionym na pracy, aby 
mogli dokończyć dzieła rozbudowy i moder-
nizacji bytu mieszkańców swej małej ojczy-
zny jaką jest dla nas wszystkich Gmina Tere-
sin. 

/rozmawiał M.Odolczyk/
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Z Referatu Inwestycji
Po rozstrzygnięciu przetargu została pod-

pisana umowa i ruszyły prace przy rozbudo-
wie OSP w Skrzelewiu. Prace polegające na 
dobudowie garaży i przebudowie dachu wy-

konuje firma ZU.P. Jan Górliński z Makowa 
Mazowieckiego. Wartość robót - 84 tysiące 
złotych. Również w OSP w Mikołajewie na-
prawiony został dach. 

Wkrótce ruszą prace przy odwodnieniu 
ulicy Kaskiej w Teresinie (II etap ). Z racji 
ograniczonych środków finansowych w ubie-
głym roku wykonano I etap tej inwestycji. 
Obecnie wykonany będzie odcinek o długości 
400 m, pomiędzy ulicami Kasztanową, a Gra-
niczną. Koszt zadania wynikający z umowy to 
185 tysięcy, a wykonawcą jest firma WIGMA 
z Płocka.

 Firma Cezet Bis ze Stara-
chowic jest wykonawcą budo-
wy drogi asfaltowej o długości 
1 km w Serokach Wsi. Przetarg 
został rozstrzygnięty na kwotę 
231 tysięcy.

Na pozostałe drogi asfal-
towe w miejscowościach: Gaj, 
Granice (ul. Miła), Nowa Pia-
secznica, Ludwików i Teresin 
(ulica Graniczna – od ul. War-
szawskiej do ul. Br. Cherubina 
Pawłowicza) przetarg odbył się 
26 kwietnia (o jego rozstrzygnięciach napisze-
my w majowym numerze „Prosto z Gminy”). 

Gotowe są już projekty na przebudowę 
ulic Kwiatowej i Jarzębinowej w Serokach 

Parceli. Na projekt czeka przebudowa drogi 
w Lisicach i ulicy Miłej w Paprotni. Przygo-
towane są przetargi na utwardzenie tłuczniem 
dróg w Budkach Piaseckich, Ludwikowie, 
Mikołajewie, Topołowie, Masznie, Nowej 
Piasecznicy i ulicy Ogrodowej w Paprotni.

Gotowy jest już projekt budowy chodnika 
o długości 1 km w Pawłówku. 

Na uzupełnienie o część odwodnienio-
wą czeka projekt przebudowy ulicy Zielonej  
w Teresinie. Integralnym elementem tej kon-
cepcji jest modernizacja placu wokół Urzędu 
Gminy przewidująca m.in. budowę nowych 
miejsc parkingowych. 

Do Wydziału Architektury Starostwa Po-
wiatowego w Sochaczewie złożony został 
wniosek w związku z przebudową instalacji 
CO i CW oraz modernizację podłóg w Gim-
nazjum w Teresinie. Po uzyskaniu pozwolenia 
ogłoszony zostanie przetarg na te roboty. 

W końcowej fazie jest dokumentacja pro-
jektowa na rekultywację składowiska odpa-
dów w Topołowie, w związku z jego zamknię-
ciem z końcem roku 2009.

W ramach oświetlenia ulicznego naj-
większą tegoroczną inwestycją jest budowa 
oświetlenia ścieżki rowerowej przy ulicy  

O. Maksymiliana Kolbe-
go w Paprotni. Obecnie 
projekt jest w Zespole 
Uzgadniania Dokumen-
tacji w Sochaczewie. Po 
uzyskaniu pozwolenia 
na budowę rozpoczną się 
procedury przetargowe. 
Dokumentację przygo-
towuje się  również na 
oświetlenie chodnika 
przy ulicy Sochaczew-
skiej w Paprotni. To 
zadanie zostało sformu-

łowane we wniosku sołtysa i Rady Sołeckiej 
z Paprotni. Projekt, z racji położenia chodni-
ka przy krajowej „2”, wymaga wielu uzgod-
nień, przede wszystkim z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad. W pozostałych 
miejscowościach: Izbiska, Ludwików, Nowe 
Gnatowice, Seroki – Parcela (ul. Pałacowa 
), Skrzelew, Stare Paski przygotowywane są 
projekty na oświetlenie uliczne. Prace pro-
jektowe trwają również na sieć wodociągową 
przy ulicy Sosnowej w Masznie. Podpisana 
została umowa na prace wodociągowe przy 
ulicy Spacerowej w Teresinie-Gaju.

W uzgodnieniu z sołtysami wsi: Maury-
cew, Nowe Paski, Pawłowice, Witoldów bę-
dzie prowadzone równanie i leszowanie dróg.

W Szymanowie wykonane będą miejsca 
postojowe przy ulicy Szkolnej. W Masznie 
plac wokół świetlicy wiejskiej zostanie wyło-
żony kostką brukową.

O nowe wyposażenie wzbogaci się plac 
zabaw na osiedlu Granice i przy ulicy Spa-
cerowej w Teresinie-Gaju. Na boisku sporto-
wym w Dębówce stanie altana i zamontowany 
zostanie komplet sportowy do gry w koszy-
kówkę. Dla poprawy bezpieczeństwa i zgod-
nie z wnioskiem Sołectwa w Nowych Gna-
towicach na niebezpiecznym łuku ustawione 
zostanie tzw. lustro bezpieczeństwa.

Ku finałowi zmierza sprawa rozpoczę-
cia budowy boiska wielofunkcyjnego „Orlik 
2012”. Po akceptacji naszego wniosku przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego do 
ogłoszenia przetargu na jego budowę potrzeb-
na jest promesa z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.

Z powodu braku ofert unieważniony zo-
stał przetarg na Inżyniera Kontraktu na rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Granicach. 

Nierozstrzygnięte zostały jeszcze wnio-
ski na dofinansowanie obiektów sportowych  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Gmina Teresin złożyła wniosek o dofinan-
sowanie budowy hali sportowej wraz z łącz-
nikiem i biblioteką przy Gimnazjum im.  
J. Piłsudskiego w Szymanowie na kwotę 4 mi-
lionów 600 tysięcy złotych.

Marek Jaworski
zastępca wójta Gminy Teresin

ZAKAZ WyPALANIA TRAW
Urząd Gminy w Teresinie przypomina, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.)

ZABRANIA SIĘ WyPALANIA ROŚLINNOŚcI NA ŁĄKAcH,  
PASTWISKAcH, NIeuŻyTKAcH,  

ROWAcH, PASAcH PRZyDROŻNycH.
Kto nie przestrzega ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody).

Wypalanie traw jest u nas złą  tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a 
nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się tony toksyn.
Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków.
 
Drodzy Mieszkańcy Gminy, wspólnie dbajmy o środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie!

Rozbudowa strażnicy OSP w Skrzelewie

Na ul. Kaskiej w Teresinie wykona-
ne zostanie odwodnienie (II etap)
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XXV Międzynarodowy Katolicki festiwal  
filmów i Multimediów Niepokalanów 2010

Naukowe sukcesy Teresina

Egzamin szóstoklasistów

W i e l k i m i 
krokami zbliża 
się wielki prze-
gląd filmowy w 

Niepokalanowie. W tym roku odbędzie się 
on w dniach 27 – 30 maja. Będzie to jed-
nocześnie impreza jubileuszowa, bowiem 
festiwal organizowany zostanie po raz dwu-
dziesty piąty!

Ponad 170 filmów i programów telewi-
zyjnych, 39 programów radiowych otrzyma-
li organizatorzy od autorów z całego niemal 

świata. Prace nadesłano m.in.: z Argentyny, 
Białorusi, Brazylii, Hiszpanii, Indii, Kenii, 
Kanady, Rosji, Tajwanu i Chin, Ukrainy, 
USA, Włoch  i oczywiście z Polski. 

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Fil-
mów i Multimediów jest imprezą, odbywają-
cą się w Niepokalanowie w drugiej połowie 
maja każdego roku. Organizatorem Festiwalu 
są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. 
Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor 
Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 
Festiwal będzie jedną z imprez projektu „Po-

wiat Sochaczewski - Stolicą Kulturalną  Ma-
zowsza”. Jego uczestnicy odwiedzą Żelazową 
Wolę, miejsce urodzin Wielkiego Kompozy-
tora oraz zapoznają się z pracami nadsyłany-
mi na Multimedialny Konkurs Chopinowski 
„Chopin w XXI wieku”. 

Wstęp na projekcje filmów w Sali św. Bo-
nawentury jest bezpłatny! Więcej informacji 
na temat festiwalu - na stronie www.festiwal-
niepokalanow.pl. 

/red/

Niemal trady-
cją stało się już, że 
uczniowie Zespołu 
Szkół im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego 
w Teresinie uczestni-
czący w okręgowym 
finale Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności 
Rolniczych odnoszą 
znaczące sukcesy. Tak 

było i w tym roku podczas XXXIV edycji ogólnopolskiej olimpiady. 
Na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

niemal dwustu najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu województwa mazowieckiego i łódzkiego rywalizowało w ośmiu 

blokach tematycznych. Wśród nich nie mogło zabraknąć reprezentan-
tów Zespołu Szkół w Teresinie. Po raz kolejny niezwykle fachową wie-
dzą z zakresu „Produkcji Roślinnej” popisał się Jacek Bancerz. Te-
goroczny maturzysta odniósł bezapelacyjne zwycięstwo, dystansując 
pozostałych rywali i prezentując świetne przygotowanie tematyczne. 
Jego kolega z klasy, Tomasz Walczak startujący w bloku „Mechani-
zacji Rolnictwa” również pokazał się z bardzo dobrej strony zajmując 
ostatecznie trzecią lokatę. Obaj wywalczyli awans do wielkiego finału 
centralnego, jaki odbędzie się pod koniec maja nieopodal Bydgoszczy. 

Tym razem nie udało się zająć miejsca premiowanego awansem 
trzeciemu z reprezentantów Teresina. Startujący w bloku „Agrobiznes” 
Konrad Kaniewski zakończył etap pisemny na wysokiej trzeciej po-
zycji, jednak słabszy wynik zanotował podczas sprawdzianu praktycz-
nego i spadł na dalsze miejsce. Wszystkim trzem uczniom gratulujemy.

/red/

W czwartek 8 kwietnia w szkołach podstawowych na terenie 
całego kraju odbył się sprawdzian szóstoklasistów. W tym roku  
w czterech szkołach na terenie gminy Teresin sprawdzian pisało stu 
trzydziestu jeden uczniów.  

Test, który tym razem został zdominowany przez motyw sportu, 
składał się z 25 zadań, w tym 20 zamkniętych, w których należało za-
znaczyć jedną prawidłową odpowiedź spośród 4 podanych. Na spraw-

dzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie 
pięciu obszarów umiejętności tj. czytania, pisania, rozumowania, ko-
rzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przy-
stąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły 
podstawowej.

/red/

uwaga!
Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych!

Uprzejmie informujemy, że podpisanie umów między gminą Teresin a mieszkańcami, związanych z montażem 
zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym, realizowanych w ramach projektu „PARTNERSTWO 
I INNOWACYJNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII W GMINIE TE-
RESIN”, odbędzie się: 
- mieszkańcy Teresina i Teresina-Gaju: 6 maja 2010 r. o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Teresinie przy 
Alei Księcia Druckiego – Lubeckiego;
- mieszkańcy pozostałych miejscowości: 10 maja 2010 r. o godz. 19.00 w Hali Sportowej GOSIR w Teresinie.

Zespół ds. Pozyskiwania
Funduszy Pozabudżetowych (Urząd Gminy Teresin)

tel. (46) 861-38-15 w. 67
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Wspaniali wolontariusze

Rozstrzygnięto szkolny konkurs

Nowe kierunki kształcenia

Zakończyła się IV 
edycja Samorządowego 
Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. 
Celem konkursu, któ-
rego organizatorami 
byli - Starostwo Powia-
towe w Sochaczewie 
oraz Lokalny Komitet 
Organizacyjny - było 
wybranie i uhonorowa-
nie wolontariuszy wy-

różniających się swoją postawą i pracą społeczną na terenie powiatu 
sochaczewskiego. Wśród nagrodzonych są także uczniowie – wolon-
tariusze z Teresina:

Patrycja Trzos jest uczennicą szóstej klasy Szkoły Podstawowej 
w Teresinie. Wolontariuszka zawsze chętna do pomocy. Bardzo aktyw-
nie angażuje się we wszystkie akcje. Jak sama mówi o sobie, uwielbia 
pomagać ludziom i zwierzętom. Od roku jest również harcerką.

Szymon Klata to również uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawo-
wej w Teresinie. Od roku bierze udział w wielu akcjach szkolnych. Jak 
sam przyznaje - lubi pracę w wolontariacie, ponieważ panuje tam miła 
atmosfera.

„Mamy nadzieję, że już jako uczniowie gimnazjum, nasze dzieci na-
dal będą pracować na rzecz potrzebujących, a w przyszłości może sta-
ną się laureatami na szczeblu ogólnopolskim, tak jak Sylwia Miałkos, 
mieszkanka Nowej Suchej” – powiedziała Dorota Targowska, opiekun 
wolontariatu w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie.

/red/

W ostatnim 
dniu marca 2010 
roku w Szkole 
Podstawowej im. 
św. Maksymiliana 
Kolbego w Tere-
sinie ogłoszono 
wyniki rodzinnego 
konkursu „Wiel-
kanocna pisanka”. 
Spośród stu dwu-
dziestu trzech prac 

komisja konkursowa wybrała dziesięć szczególnie wyróżniających się 
pisanek, a spośród nich wyłoniła trzy zwycięskie prace rodzin: Kacz-
marków, Frenkielów, Guzików.

Ponadto jury wyróżniło prace następujących rodzin: Winczew-

skich, Hańderków, Wasilewskich, Brzychcyków, Rogozińskich, Pału-
bów, Brzezińskich.

Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
d y p l o m y . 
Gratulujemy 
i zachęcamy 
do udziału 
w kolejnych 
edycjach kon-
kursów ro-
dzinnych.       

Beata 
Pałuba

Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie 
wciąż się rozwija. Jak poinformował nas Dyrektor placówki Stani-
sław Wójcik, od września uruchomione zostaną nowe kierunku nauki. 
„Tworzymy dwa nowe technika – logistyczne oraz informatyczne. Idzie-
my z duchem czasu, a po analizie zapotrzebowania rynku pracy, wiemy, 
że nadal będą poszukiwani fachowcy z tych dziedzin. Nasza szkoła ma 
warunki to tego typu kształcenia, a dodatkowym atutem jest nawiązanie 
współpracy z firmami logistycznymi, które przyjmą uczniów na prakty-
ki” – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie. Oprócz powstających 

techników logistycznego i informatycznego, w teresińskiej placówce 
funkcjonują inne technika – agrobiznesu, samochodowe, mechaniza-
cji rolnictwa, liceum ogólnokształcące o profilu dziennikarskim jak 
również zawodówka samochodowa. Przypomnijmy, iż w tegorocz-
nym ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, prowadzo-
nym przez miesięcznik „Perspektywy”, teresiński Zespół Szkół został 
wybraną najlepszą szkołą w powiecie sochaczewskim, a trzydziestą 
czwartą w całym województwie mazowieckim. 

/red/
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KOMuNIKAT 
urzędu Gminy w Teresinie

W związku z coraz większą  liczbą wałęsających się po ulicach psów, Urząd  Gminy  w  Teresinie  przypomina, iż w przypadku psów, któ-
rych znani są właściciele, stanowi to wykroczenie z art.77 i 78 Kodeksu Karnego. Policja ma uprawnienia do nakładania mandatu karnego 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń / Dz. U. nr 208 poz.2023/.
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AGENT UBEZPIECZENIOWY
MICHAŁ SOWIŃSKI

- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
- UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
- UBEZPIECZENIA DLA fIRM
- fUNDUSZ EMERYTALNY „ZŁOTA JESIEŃ”

ADRES: 
UL. KASKA 63

96 – 515 TERESIN
TELEfON:

(46) 86 – 13 – 443
603 – 420 - 028
791 – 712 - 999

NZOZ „OMEGA” w Baranowie ul. 
Armii Krajowej 53 informuje, że od 
stycznia 2010r. rozpoczyna prakty-

kę doświadczony specjalista  
w zakresie Psychiatrii Pani  

dr Jadwiga Zaręba-Chylińska oraz   
dr n.med. specjalista neurolog  

Pani Katarzyna  
Nowicka – Sieroszewska,  

tel. (46) 856-03-77.
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Wiosennie w Paprotni

Konferencja z podziękowaniem w tle

Goście z Mocarzewa

W Paprotni wiosna zawita-
ła już 19 marca. Słyszeli o tym 
wszyscy mieszkańcy, władze 
gminy, sklepy i urzędy,  do któ-
rych zawitaliśmy z listem od 
Pani Wiosny. 

Ten szczególny dzień 
rozpoczęliśmy spacerem po 
ulicach  Paprotni i Teresina. 
Towarzyszyły nam szalone  
stroje, barwne gaiki, piosen-
ki o  wiośnie i dobre nastroje. 
Zawędrowaliśmy wszędzie. 
Odwiedziliśmy komisariat po-
licji, dom parafialny, pobliskie 

sklepy, stację PKP. Chcieliśmy ogłosić całemu światu, że wiosna zbliża 
się wielkimi krokami.

Głównym celem naszego  pochodu  było szukanie zwiastunów  
wiosny i uroczyste zakomunikowanie wójtowi, że wiosna w Paprotni 
właśnie się rozpoczęła…

D o t a r l i ś m y 
pod Urząd Gmi-
ny w Teresinie, 
przywitał nas sam 
Pan wójt - Marek 
Olechowski. Ser-
decznie podzięko-
wał wszystkim za 
przybycie poczęsto-
wał nas słodycza-
mi, wysłuchał wio-
sennych piosenek  
i oficjalnie ogłosił, że wiosna rozpoczęła się 19 marca o godz. 10.20.

Kiedy wróciliśmy do szkoły,  czekały na nas smaczne pączki i roz-
grzewająca herbata. Musimy jeszcze dodać, że pogoda spisała się na 
medal…wszyscy poczuliśmy, że wiosna właśnie nadeszła…

Tekst autorstwa uczennic:
Daria Drużyńska kl. VIa

Paulina Pietruszewska kl. VIa

Piąta Kon-
ferencja So-
chaczewsk ie 
P a r t n e r s t w o 
Lokalne, któ-
rej tematem 
było: „Tworze-
nie projektów 
społeczno-go-
s p o d a r c z y c h  
w celu roz-
woju powiatu 
s o c h a c z e w -
skiego i two-

rzenia nowych miejsc pracy” odbyła się 25 marca w Hotelu „Kuźnia 
Napoleońska”. Na spotkanie zorganizowane przez Starostę Socha-

czewskiego i Powiatowy Urząd Pracy przy współudziale Międzyna-
rodowego Centrum Partnerstwa „Partners Network“ przybyło liczne 
grono przedstawicieli władz lokalnych i podległych im jednostek or-
ganizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji 
szkoleniowych, lokalnych mediów. Celem konferencji było opracowa-
nie propozycji projektów w celu ożywiania społeczno-gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu sochaczewskiego. Podczas 
powitania gości nastąpił nieoczekiwany miły akcent ze strony władz 
gminy Teresin. Wójt Marek Olechowski wraz z Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Jolantą Parobczyk złożyli na ręce wła-
ścicieli hotelu podziękowania w postaci pamiątkowych tablic za bar-
dzo udaną współpracę z samorządem gminnym. Panowie Wojciech 
i Michał Trzciński od wielu lat pomagają w organizacji spotkania wi-
gilijnego dla najuboższych w gminie Teresin, fundując dla nich świą-
teczny posiłek. 

/red/

W dniu 12 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Teresinie gościły dzieci z Domu Dziecka w Mo-
carzewie. W czasie pobytu mali goście obejrzeli świąteczno- wiosenne 
przedstawienie pt. „Obyczaje wielkanocne”. Następnie zaproszeni zo-
stali do zwiedzenia naszej szkoły. Bardzo podobał im 
się wystrój naszych klas, sala komputerowa, a w szcze-
gólności hala sportowa. Miały także możliwość pobytu 
na szkolnym placu rekreacyjnym. Podczas wizyty widać 
było radość na dziecięcych twarzach i chęć nawiązania 
kontaktu z uczniami naszej szkoły. Pomocą w tym dniu 
służył im wolontariat szkolny oraz członkowie koła bi-
blijnego i wychowankowie świetlicy szkolnej. 

Wizyta w naszej szkole sprawiła dzieciom z Mo-
carzewa wiele radości i dostarczyła niezapomnianych 
wrażeń. Na zakończenie każdy gość otrzymał drobny 
upominek wykonany przez naszych uczniów, zrobiono 
zdjęcie pamiątkowe i złożono wpis do kroniki szkolnej. 
Goszczące dzieci obdarowane zostały słodyczami, które 
podarowali im nasi uczniowie. W tym celu łakocie były 
wcześniej zbierane w naszej placówce. 

To spotkanie było kolejnym etapem uwrażliwiania 
uczniów na potrzeby innych oraz zwrócenia uwagi na 

drugiego człowieka. Dziękujemy za miłe spotkanie i zapraszamy po-
nownie. 

Beata Pałuba
wychowawca świetlicy



Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów, 

motocyklistów, rowerzystów, pieszych, 
 - osób, które straciły w wypadku bliską osobę.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze przedsą-
dowej oraz sądowej. 

Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.

Bezpłatne konsultacje.

Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy 

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz  
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64

e-mail: aptax@op.pl

ANPOL
Oferujemy:

- szycie odzieży roboczej solidnie  i na wymiar, 
z włączeniem własnego logo;

- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

ceny bardzo konkurencyjne!
Spełniamy zamówienia z możliwością dowozu do odbiorcy. 
Wystawiamy faktury VAT 
     
ANPOL  Teresin; ul Pocztowa 22
tel/fax 046/ 86-13-858 ; 502-204-688
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Sezon otwarty

O Puchar Mazowsza…

Udane starty biegaczy UKS fILIPIDES

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

14 Numer 4/2010

W sobotę 17 kwietnia w Teresinie miało miejsce I Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego.  Zorganizowało je Stowarzyszenie „Motocykliści 
Teresina”. „Ku naszego zaskoczeniu, przybyło do nas więcej motocykli niż się spodziewano” – mówili fani dwóch kółek. Przed południem mo-
tocykliści tworząc barwną kolumnę przejechali ulicami Teresina. 

/red/

Rozpoczęty w piątek 9 kwietnia v Międzynarodowy Turniej Za-
paśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w stylu wolnym dokoń-
czono następnego dnia, jednak w trybie przyśpieszonym. O tragicz-
nym wydarzeniu narodowym organizatorzy zawodów dowiedzieli się  
w trakcie rywalizacji młodych zapaśników. Do hali sportowo-widowi-
skowej w Teresinie zjechali reprezentanci 23 klubów z Polski i zagra-

nicy. Sobotnie 
walki toczyły 
się w atmosfe-
rze wielkiego 
smutku, bez 
oprawy, bez 
zaplanowane-
go uroczyste-
go  otwarcia, 
przy suchym 
k o m e n t a r z u ,  
w ciszy. Taki 
sam charakter 

miała szybko przeprowadzona dekoracja zwycięzców. W sobotę za-
miast całodniowych zmagań prestiżowy turniej zakończono po trzech 
godzinach. „Żadne słowa nie zastąpią tego, co wszyscy tu czujemy. 
Dziękuję zawodnikom i trenerom, zwłaszcza z zagranicznych ekip, któ-
rzy swoją postawą i obecnością na zawodach w Teresinie uczcili pamięć 
ofiar dzisiejszej tragedii” – powiedział na zakończenie wzruszony wójt 
Marek Olechowski. I były to jedyne wypowiedziane tego dnia słowa 
oficjeli skierowane do uczestników turnieju. Rywalizacja rozpoczęła 
się jednak w piątek i wówczas po bardzo emocjonujących pojedynkach 
wyłoniła się finałowa czołówka. Oprócz najlepszych młodzików z kra-
ju, na matach Teresina wystartowali zawodnicy z Rosji, Niemiec, Ukra-
iny, Litwy, Francji, Izraela i Słowacji. Wśród ekipy gospodarzy najle-
piej spisał się Kamil Pałyska, który w kategorii wagowej do 100kg 
przegrał jedynie finał z Niemcem Ilja Litvinovem, wcześniej poko-

nując kilku silnych 
rywali. Zdobył 
tym samym cenny  
i jedyny dla Tere-
sina srebrny me-
dal. W klasyfikacji 
drużynowej na 
pierwszym miej-
scu uplasowała się 
reprezentacja Ka-
liningradu /Rosja/, 
przed ZKS Slavia 
Ruda Śląska i dru-
żyną Ukrainy ze Zbaraża. Zespół gospodarzy LKS Greiner Mazowsze 
Teresin uplasował się na wysokiej piątej pozycji. 

Oto rezultaty pozostałych zapaśników LKS Mazowsze, którzy 
zdołali uplasować się w pierwszej dziesiątce swoich kategorii wago-
wych: 5 miejsca – Kamil Makowiecki /kategoria wagowa 42kg/, Mi-
chał Szymański /47kg/, Łukasz Mróz /73kg/, Dominik Sobczak /85kg/, 

8 miejsca – Kacper 
Szadkowski /59kg/, 
Mateusz Rywacki 
/85kg/, 9 miejsca 
– Konrad Króli-
czak /47kg/, Adam 
Choiński /100kg/, 
10 miejsca – Piotr 
Jabłoński /38kg/, 
Karol Turczyński 
/85kg/.

/red/

Już po raz piętnasty w Osuchowie zorganizowano wiosenne biegi  
przełajowe, które są jednoczenie Mistrzostwami LZS Powiatu Żyrar-
dowskiego. Zawodnicy  szkół podstawowych startowali na dystansach 
od 400 do 600 m, zawodnicy gimnazjum oraz szkół średnich  na dy-
stansie 1200 m. Zawodnicy i zawodniczki z UKS Filipides Teresin tre-
nowani przez Andrzeja Andryszczyka, Wojciecha Sikorę, Jarosła-
wa Kunickiego oraz Michała Aleksandrowicza mogą mówić o dobrej 

passie. Na najwyższym stopniu podium stawali Michał Pawłowski 
oraz Radosław Sikora. Srebrne medale wywalczyli Damian Kunicki 
i Jarosław Żakowski natomiast na najniższym stopniu podium stanęła 
Paulina Paruszewska i młody Kuba Aleksandrowicz, któremu nale-
żą się największe brawa, ponieważ rywalizował z zawodnikami o dwa 
lata starszymi!

/filipides.esochaczew.pl



BYLIŚMY ŚWIADKAMI HISTORII…
Wśród 60 harcerzy z całej Polski jadących do Katynia oddać 

hołd i równocześnie pełnić służbę, była też reprezentacja hufca ZHP 
Sochaczew z przedstawicielami 1DH im. O.M.Kolbego w Teresinie. 
W piątek, gdy w godzinach rannych pomagaliśmy przedstawicielom 
Rodzin Katyńskich wsiadać do pociągu do Smoleńska, czy rankiem w 
sobotę, kiedy przygotowywaliśmy miejsce uroczystości na cmentarzu 
katyńskim, czuliśmy powagę miejsca, ale również dumę i radość, że 
mogliśmy znaleźć się w tym miejscu oddając cześć Pomordowanym. 
Cichym zwiastunem tragedii była krótka wiadomość podsłuchana od 
rosyjskiej ochrony „słyszał – polski samolot upał!”. Z każdą chwilą 
coraz bardziej i tragiczniej rosła w naszych uszach. Pierwsze publiczne 
słowa do wszystkich zebranych skierował kapelan naszego hufca ks. 

Konrad Zawiślak i rozpoczął modlitwę: Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego. Potem jeszcze Msza św. sprawowana przez proboszcza polskiej 
parafii ze Smoleńska już w intencji tych, co polegli 70 lat temu i tych, 
co zginęli przed chwilą, 10 kwietnia.

Potem kolejne refleksje aż do tej, że pojechaliśmy pokłonić się tym, 
co przyjeżdżali w nocnych transportach i ginęli z nienawiści, a staliśmy 
się świadkami śmierci tych, co przybyli z miłości. Wierzymy, że był to 
ostatni transport…

phm Jarosław Dąbrowski, Marek Pietrasik ,
1 Drużyna Harcerska im. O.M.Kolbego w Teresinie, 

uczestnicy uroczystości w Katyniu w dniu 10 kwietnia 2010r.




