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N@utobusowe szkolenie
Na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Te-

re-sinie stacjonował Bezprzewodowy Autobus Internetowy. 
Chętni, którzy pofatygowali się na stadion mieli szansę na 
bezpłatną naukę podstaw obsługi komputera m.in. edycji tek-
s-tów, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, przeszu-
kiwania sieci internet, drukowania, skanowania dokumentów 
czyli czynności, które w wyniku postępu cywilizacyjnego stały 
się praktycznie wszechobecne. Przypomnijmy, że N@utobus 
to specjalnie przygotowany przez MSWiA oraz prywatnych 
partnerów autobus, składający się z pracowni komputerowej  
i salki wykładowej, które są wyposażone w najnowocześniej-
sze technologie: komputery, rzutniki, ekrany, dostęp do Inter-
netu, sprzęt do fotografii cyfrowej, programy komputerowe itp. 
Kto odwiedził go podczas postoju w Teresinie, ten z pewnością 
chwali sobie tę ciekawą inicjatywę.

/red/

Sesja pełna uchwał
Podczas lutowego posiedzenia XVII sesji Rady Gminy 

Teresin, radni podjęli jedenaście uchwał. W piątkowe (08.II) 
popołudnie mieli ręce pełne roboty.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmian w Statucie Związku Mię-
dzygminnego „Kampinos”. 

Następnie radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2008 rok. Wcześniej, na wniosek radnego Ryszarda Kacprza-
ka, do planu tego włączono dodatkowy punkt „przeprowadzenie 
kontroli budowy hali sportowej w Budkach Piaseckich”. Osta-
tecznie tegoroczny plan pracy Komisji Rewizyjnej obejmie na-
stępujące zadania: ocena realizacji budżetu gminy Teresin za 
rok 2007 (termin: marzec), kontrola realizacji budżetu za 2007r 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Teresin (marzec), kon-
trola w Teresińskim Ośrodku Kultury (sierpień), ocena realizacji 
budżetu gminy Teresin za I półrocze 2008r (wrzesień), kontrola 
wybranej inwestycji gminnej (listopad), kontrola budowy hali 
sportowej w Budkach Piaseckich (kwiecień); po zakończeniu 
roku budżetowego zadaniem Komisji Rewizyjnej jest ocena 
wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gmi-
ny w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin (zgodnie  
z ustawą o samorządzie gminnym). 

W dalszej części obrad, radni podjęli uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Następnie radni zajęli się sprawami dotyczącymi sprawiania 
pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków 
na pokrycie kosztów pogrzebu. Gmina Teresin sprawia pogrzeb 
osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie 
gminy, jeżeli brak jest podmiotów lub osób zobowiązanych do 
dokonania pochówku, albo innych podmiotów, lub osób dekla-
rujących dokonanie pochówku zmarłego. Wydatki poniesione 
przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwro-
towi z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z 
ubezpieczenia społecznego, lub w całości z masy spadkowej, 
jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,  
a zostawiła ona majątek. Uchwała określa również przypadki,  
w których koszty pogrzebu pokrywa gmina. 

Podczas trzygodzinnej sesji, radni podjęli też decyzję  
w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Teresin miesięcznego li-
mitu kilometrów na jazdy lokalne. Postanowiono, iż limit ten 
wynosić będzie 300km. 

Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia najniższej płacy zasa-
dniczej pracowników samorządowych w I kategorii zaszerego-
wania zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach 
budżetowych. Kwotę tę ustalono w wysokości 800 zł.

Ósma uchwała dotyczyła ustalenia wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej. Radni wyrazili zgodę, by wartość takie-
go punktu była równa kwocie 8 złotych. 

Przegłosowano również uchwałę dotyczącą zmiany uchwa-
ły z 2006 roku, w sprawie ustanowienia zasad przyznawa-
nia sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  
Ustalono nowe brzmienie jednego z paragrafów uchwały. Otóż, 
sołtysowi załatwiającemu sprawy związane z sołectwem, przy-
sługuje zwrot kosztów podróży w zryczałtowanej wysokości 
200 zł.

Przedostatnią uchwałą podjęto decyzję w sprawie zaciągnię-
cia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 700 000 zł na sfinan-
sowanie gminnych zadań inwestycyjnych. 

Na zakończenie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian  
w budżecie gminy na bieżący rok.

/red/

Od 40 lat łucznicy z Teresina sławią naszą gminę w całym kraju i po za szerokim jego granicami. Jubileusz 
ten, to wielkie wydarzenie w sportowym światku, nie tylko lokalnym. Nie było by tej historii, gdyby nie krąg 
oddanych tej sekcji ludzi... O tym wszystkim piszemy w tym numerze. Zachęcam do lektury wieści z naszego 
terenu, polecając też rozmowę z wiceprzewodniczącym Rady Gminy. 

Marcin Odolczyk
redaktor prowadzący
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Gminie jest potrzebny spokój
Z wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Teresinie Lechem Kaźmierczakiem rozmawia Marcin Odolczyk.

Mimo, że znają Pana chyba wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy to jednak na-
mówię Pana do krótkiej autoprezenta-
cji...

No dobrze. Zatem mam 56 lat, jestem 
żonaty. Od 32 lat mieszkam w Teresinie. 
Moje życie zawodowe było związane 
z Teresinem. Pracowałem w Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej, JW Constru-
ction, a obecnie pracuję w Gminnym 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej. 
Uprawiałem przez wiele lat sport grając  
w piłkę nożną i tak do dziś zostało – jestem 
fanem sportu. 

Panie Lechu, to już ponad rok funk-
cjonowania Rady Gminy obecnej kaden-
cji. Mimo to zapytam, dlaczego zdecydo-
wał się Pan kandydować na radnego?

W życiu publicznym udzielam się od 
roku 1974. Byłem radnym II i III kaden-
cji samorządu. Mam dużo wolnego czasu  
i chcę poświęcać go na pracę społeczną. 
Teresin, jak widzimy, rozrasta się i mimo 
to, że zostało dużo zrobione, jeszcze jest 
wiele do zrobienia. Poprzez taką działal-
ność zdobywa się nowe doświadczenia, 
poznaje problemy ludzi, problemy, które 
można rozwiązać. A to daje pewną satys-
fakcję. 

A jak doszło do objęcia przez  
Pan stanowiska wiceprzewodniczącego 
Rady?

Zarówno przewodniczącego, jak  
i wiceprzewodniczących wybierają  
radni spośród siebie. Zaproponowano mi 
kandydaturę wiceprzewodniczącego bio-
rąc pod uwagę moje doświadczenie w 
działalności samorządowej, a ja się na tę 
propozycję zgodziłem. Uzyskałem więk-
szość głosów i tak zostałem obdarzony 
zaufaniem. Funkcja wiceprzewodniczące-
go wiąże się ze współpracą i wspieraniem 
przewodniczącego lub jego zastępowa-
niem, co miało miejsce na sesji grudniowej  
2007 r. 

Przewodniczył Pan obradom pod-
czas niedawnej sesji przedświątecznej. 
Jakie wrażenia pozostawiła na Panu 

tamta sesja ?
Prowadzenie sesji niesie za sobą jakiś 

stres, z którym spotyka się każdy, kto staje 
przed większym gremium i musi przema-
wiać. Oczywiście, że przed sesją przygo-
towywałem się poprzez ułożenie harmo-
nogramu działania oraz przygoto-wanie 
stosownych dokumentów. Miałem również 
wsparcie w osobach drugiego wiceprze-
wodniczącego oraz pracownika biura rady 
gminy.

Jakie są Pana refleksje po ponad 
rocznej działalności Rady w obecnym 
składzie osobowym, gdzie zdecydowaną 
większość posiada klub reprezentowany 
również przez Pana.

W obecnej radzie Klub „Niezależni 
plus Zdrowie” posiada większość, co uła-
twia pracę. Błędne byłoby myślenie, że 
wszystko odbywa się sprawnie i bezpro-
blemowo. Trudne i kontrowersyjne tematy 
są omawiane na komisjach i spotkaniach 
klubu. Radni mają różne zdania i cała 
rzecz polega na tym, aby na tych spotka-
niach ścierały się różne spojrzenia na ten 
sam temat i by zostały wyciągnięte kom-
promisowe wnioski, co ułatwia w efekcie 
prowadzenie sesji i podejmowanie decyzji. 
Osoby obserwujące z boku przebieg sesji 
mogą się dziwić, że sesje prowadzone są  
w sposób spokojny, bez zajadłych dysku-
sji. Sesja jest miejscem przekazania tego, 
co zostało wypracowane na klubie i komi-
sjach, niejednokrotnie burzliwych. Ważne 
jest, aby efekt końcowy był satysfakcjonu-
jący dla większości. 

Jakie według Pana są największe po-
trzeby naszej gminy w 2008 roku ?

Z mojej obserwacji i informacji, jakie 
docierają do mnie, priorytet stanowią dro-
gi, poprawa ich nawierzchni. Moim ma-
rzeniem i chyba każdego mieszkańca jest, 
aby w naszej gminie wszystkie drogi były 
pokryte asfaltem, a przypomnę, że dróg  
w naszej gminie jest około 300 km. Zdaję 
sobie sprawę, że nie jest to możliwe w tej, 
ani też w następnej kadencji, ale dobrze 
byłoby, gdyby większość dróg głównych 
została pokryta asfaltem, a drogi mniej 
uczęszczane były utwardzone tłuczniem. 
Kolejnym priorytetowym zadaniem jest 
rozbudowa oczyszczalni i budowa sieci  
kanalizacyjnej. Należy również wspomnieć 
o obwodnicy Teresina, która znacząco 
ograniczyłaby ruch ciężkich samochodów 
przez Teresin, a tym samym poprawiłoby 
się bezpieczeństwo. Jak już jestem przy 
bezpieczeństwie, to widziałbym budo-
wę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.  
Szymanowskiej aż do Szymanowa oraz 

wzdłuż Al. XX-lecia. Są to z odcinki dróg 
chyba najbardziej niebezpiecznych dla pie-
szych i rowerzystów. 

Które zadania inwestycyjne określo-
ne w tegorocznym budżecie uważa Pan 
za priorytetowe ?

Uważam, że priorytetem w tegorocz-
nym budżecie jest jednak rozbudowa  
oczyszczalni. Obecna oczyszczania 
spełniła swoje zadanie i w związku  
z rozbudową sieci kanalizacyjnej na na-
szym terenie, zwiększoną dostawą ście-
ków, konieczna jest rozbudowa istniejącej  
oczyszczalni w Granicach, jak i moder-ni-
zacja oczyszczalni w Szymanowie. 

Czym zajmuje się Lech Kaźmierczak 
na co dzień, jakie ma zainteresowania?

Jestem fanem sportu i większość 
wolnego czasu poświęcam na oglądanie 
transmisji telewizyjnych. Dyscyplinami, 
które najczęściej oglądam są: piłka nożna,  
siatkówka, skoki narciarskie i tenis. Poza 
sportem oglądam większość polskich  
seriali. 

Słynie Pan z nieprzeciętnego po-
czucia humoru, mam zatem niebanalną 
propozycję – jak by Pan krótko i hu-
morystycznie ocenił nasz samorządowy 
miesięcznik ? 

Podobno!!! Życie należy brać na we-
soło, pogodni ludzie żyją dłużej i ja z tej 
zasady korzystam. A co do miesięczni-
ka samorządowego, brakuje mi w nim  
informacji z życia codziennego gminy,  
a przecież Teresin jest dużą gminą, na te-
renie której dzieje się wiele ciekawych  
rzeczy, przybywa inwestycji, organizowa-
ne są różne imprezy. 

Staramy się zaspokajać gusta więk-
szości, ale gdybyśmy chcieli pisać  
o wszystkim gmina musiałaby wydawać 
miesięcznik przynajmniej dwukrotnie 
grubszy... A tak na zakończenie naszej 
rozmowy – gdyby udało się Panu złowić 
Złotą Rybkę, jakie trzy życzenia miała-
by ona spełnić...? 

Nie lubię łowić ryb. Ale poważnie 
mówiąc, gminie jest potrzebny spokój  
i rozsądek w działaniu. Mamy duże możli-
wości rozwojowe i należy je jak najlepiej 
wykorzystać. Jesteśmy w sytuacji, gdzie 
te możliwości mamy i wykorzystajmy 
je jak najlepiej, żeby nasi następcy nie  
mówili, że coś zaniedbaliśmy. Oczywiście, 
że wszys-tkiego nie da się zrobić od razu, ale 
małymi krokami można osiągnąć dużo. Ja 
wierzę w to, że wspólnie możemy osiągnąć  
sukces. Życzę tego wszystkim mieszkań-
com naszej gminy i sobie samemu. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Biblioteka otwarta!
Pod koniec stycznia 2008 roku nastąpiło uroczyste otwar-

cie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresi-
nie. Przecięcia wstęgi dokonał wójt Marek Olechowski wraz 
z dyrektor biblioteki Grażyną Starus. 

Dziś, po książki i czasopisma chodzimy na teren stadionu 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Biblioteka znajdująca 
się w budynku, gdzie wcześniej swoją siedzibę miał Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, przybrała zupełnie nowy wizeru-
nek. W radykalnie odnowionym, dwupokojowym pomieszcze-
niu odwiedzających zaskakuje wyjątkowa estetyka i obszerność 
miejsca. „Jest bardziej przestronnie, dzięki czemu mamy wię-
cej miejsca na dodatkowe regały. Czytelnicy nie będą już wza-
jemnie sobie przeszkadzali w penetrowaniu półek po ciekawą 
lekturę” – mówi zadowolona z przeprowadzki dyrektor biblio-
teki Grażyna Starus. W powietrzu unosi się jeszcze charaktery-
styczna woń „nowości”, a już widać stęsknionych czytelników. 
Przypomnijmy, że oprócz ponad 19 tysięcy woluminów, zbiór 
biblioteki to także czasopisma, dzienniki i magazyny. Ponadto 
można tu skorzystać z jednego ze specjalnie przygotowanych 
stanowisk multimedialnych i tym samym oddać się pasji prze-
glądania zasobów sieci internet. 

Adres nowej siedziby Gminnej Biblioteki w Teresinie to 

Aleja XX-lecia 32, tel.(046) 861-33-60, e-mail: gbp@teresin.
pl. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 – 18.00, oraz w drugą i ostatnią sobotę miesiąca 
w godz. 8.00 – 13.00. Serdecznie zapraszamy!

/red/

Więcej nagród się nie zmieści...
Teresiński Ośrodek Kultury ma pla-

ny rozbudowy swojego obiektu. Przy 
ustalaniu projektu budowy powinien 
przewidzieć dodatkowe pomieszcze-
nie. Przydałby się bowiem duży pokój  
z miejscem na nagrody i trofea.  
W styczniu tego roku znów trzeba ro-
bić miejsce, tym razem na ...Dukata!

„Sochaczewski Dukat” to znak pro-
mocyjny przyznawany towarom, usłu-
gom lub społecznym inicjatywom. W tym 

roku jest to już czwarta edycja konkursu. Organizatorem jest 
Starostwo Powiatu Sochaczewskiego.

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały tegoroczne 
„Sochaczewskie Dukaty” odbyła się w „Chabrowym Dworku”. 
W gronie laureatów znalazł się Teresiński Ośrodek Kultury, któ-
ry otrzymał wyróżnienie za inicjatywę organizacji Ogólnopol-
skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Wieczne Kolędo-
wanie” w Niepokalanowie. 

Dyrektor, Mariusz Cieśniewski odbierał statuetkę m.in. z 
rąk Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia, Jerzego Kru-
py - radnego Sejmiku Mazowieckiego, przewodniczącego Rady 
Gminy Teresin Bogdana Linarda. 

Laureaci mogli zaprezentować gościom swój program arty-
styczny w mini-recitalu zespołu wokalno-muzycznego z TOK
-u. 

Serdecznie gratulujemy „kulturystom”, choć lepiej byłoby 
wydać specjalny numer gminnego miesięcznika, by zamieścić 
tam wszystkie osiągnięcia tych niezwykle sympatycznych lu-
dzi.

Zbigniew Bonalski

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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Nowi udziałowcy, większa perspektywa
Spółka Mazowiecki Port Lotniczy 

Sochaczew powstała w 2006 roku. Jej 
pierwszymi udziałowcami zostali Gmina 
Sochaczew i Gmina Miasto Sochaczew. 
W ostatnim czasie szeregi Spółki zasiliła 
również nasza gmina.

Obecnie udziałowcami spółki są: Gmi-
na Sochaczew (10%), Gmina Miasto So-
chaczew (10%), Gmina Teresin (2,5%), 
Samorząd Województwa Mazowieckie-
go (12,5%), Meinl Airports International (40%) oraz Barbara  
i Zbigniew Komorowscy (25%). W informacji prasowej, przy-
gotowanej przez Spółkę MPL czytamy: dwaj nowi udziałowcy 
krajowi, czyli Gmina Teresin oraz p.p. Komorowscy, to bezpo-
średni sąsiedzi istniejącego obiektu, którzy poprzez swój udział 
w spółce, gwarantują – podobnie jak dotychczasowi udziałowcy 
- dalszy stabilny rozwój portu lotniczego zgodny z oczekiwania-
mi społecznymi. PP Komorowscy ponadto gwarantują finanso-
wanie projektu także w dalszych jego fazach, a także udostęp-

niają okoliczne grunty w miarę potrzeb.
O wprowadzeniu nowych udziałowców 

i planach spółki na kolejne lata poinformo-
wano podczas konferencji prasowej, zor-
ganizowanej 5 lutego w siedzibie Gminy 
Sochaczew. Wówczas, grono wspólników 
powiększyło się także o austriacką firmę 
Meinl Airports International Limited. Ten 
zagraniczny podmiot oprócz finansowania  
w deklarowanej kwocie prawie 210 mln euro, 

dostarczy branżowe doświadczenie, nabyte m.in. we współpra-
cy z Airport Consulting Vienna (były strategiczny partner dla 
lotniska w Wiedniu) oraz lotniskiem Koeln-Bonn (zbliżonego 
profilem do planów Sochaczewa).

Jak udało nam się dowiedzieć, Spółka Mazowiecki Port Lot-
niczy Sochaczew planuje za rok rozpocząć prace budowlane,  
a już w drugiej połowie 2011 roku z nowego lotniska wystarto-
wać ma pierwszy samolot. 

/red/

MODR informuje
Urząd Gminy w Teresinie nie jest 

tylko miejscem przyjęć petentów. To 
też miejsce edukacji rolników. Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Oddział w Bielicach w styczniu br. zor-
ganizował tu dwa statutowe szkolenia 
dla rolników.

W dniu 15 stycznia odbyło się szko-
lenie pt. „Doskonalenie technologii 
produkcji rolniczej w zakresie uprawy 
ziemniaków jadalnych. Charakterystyka 
odmian.”.  Ciekawą prelekcję na ten temat 
przeprowadziła dr Barbara Lutomierska  
z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro-
ślin Oddział w Jadwisinie. Było to moż-
liwe dzięki wsparciu ze strony Urzędu 
Gminy, który sfinansował zaproszonego 
przez MODR wykładowcę. Tematem 
drugiego szkolenia (21.01) było „Racjo-
nalne żywienie krów i cieląt”, a wykład 
przeprowadził dr Jacek Kozłowski.

Oba szkolenia cieszyły się dużym za-
interesowaniem, wzięło w nich udział 65 
rolników z terenu Gminy Teresin.

Natomiast, w dniach 11-14 luty od-
było się czterodniowe szkolenie finanso-
wane z funduszy unijnych nt. „Spełnianie 
standardów w dziedzinie ochrony środo-
wiska, zwierząt i konsumenta a uzyskanie 
dopłat bezpośrednich”, popularne wśród 
rolników pod nazwą „cross compliance”. 
Do 2009 roku rolnicy, którzy korzystają 

z płatności bezpośrednich będą musieli 
wprowadzić w swoich gospodarstwach 
system minimalnych wymagań wzajem-
nej zgodności w zakresie norm środowi-
skowych oraz identyfikacji i rejestracji 
zwierząt. Natomiast, od 2011 roku bę-
dzie trzeba wdrożyć przepisy  dotyczące 
zdrowia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa 
żywności oraz dobrostanu zwierząt. Prze-
prowadzone przez doradców MODR 
szkolenie miało za zadanie przekazanie 
rolnikom wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej, jak się przygotować do nowych wy-
mogów unii w tym zakresie.

Informujemy także, iż 25-26 lutego 
oraz 10-11 marca odbędą się w Urzędzie 
Gminy szkolenia chemizacyjne z zakre-
su stosowania środków ochrony roślin 
sprzętem naziemnym. Każdy rolnik sto-
sujący środki  ochrony jest zobowiązany 
posiadać aktualne zaświadczenie z takie-
go szkolenia, które jest ważne przez 5 lat. 
Dla tych, którzy w tych dwóch terminach 
nie zdążą się przeszkolić w zależności od 
ilości chętnych (min. 30 osób) MODR 
będzie organizował kolejne szkolenia, 
aż wszyscy rolnicy zdobędą niezbędne 
zaświadczenia. Zapisy na ww. szkolenia 
prowadzi Pani Marianna Gasik dyżurują-
ca codziennie w godz. 8.00 -10.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy.

W ramach Programu PROW na lata 

2007-2013 w dniu 26.02 o godz. 10.00 
odbędzie się również szkolenie nt. „Renty 
strukturalne dla rolników”

Z uwagi na termin ukazania się ni-
niejszej gazety już teraz zapraszamy na 
szkolenie, które odbędzie się w Urzędzie 
Gminy w dn. 11 marca 2008r. o godz. 9.00 
na temat  „Zasady wypełniania wniosków 
obszarowych na 2008r”. Przypominamy 
tym samym, że termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności obszaro-
wych na rok 2008 do ARiMR rozpoczyna 
się 15 marca i trwa do 15 maja.

W najbliższym czasie, w  związku  
z licznymi pytaniami rolników planujemy 
zorganizować szkolenie na temat „Ubez-
pieczeń majątkowych w rolnictwie”.

Wszystkich zainteresowanych szko-
leniami organizowanymi dla rolników 
przez MODR Oddział Bielice na terenie 
Gminy Teresin i Powiatu Sochaczewskie-
go, zapraszamy na naszą stronę interneto-
wą www.modr.mazowsze.pl w zakładce 
szkolenia.

Halina Ziółkowska 
kierownik MODR Oddział Bielice

Marianna Gasik 
gł. specjalista ds. produkcji rolnej

DRODZY  MIESZKAŃCY GMINY  TERESIN
Pomóżmy Szpitalowi w Sochaczewie ! Wystarczy zakupić cegiełki o wartości 20 zł, które dostępne są:  

w Kasie Urzędu Gminy (pokój nr 16) w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 8 )
UWAGA ! AKCJA POTRWA DO KOŃCA MARCA
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100 lat Pani Leokadii
Pani Leokadia Zientara, miesz-

kanka Paprotni, urodziła się 18 lutego 
1908 roku. W dniu setnych urodzin, od-
wiedziła Dostojną Jubilatkę delegacja 
teresińskiego samorządu z Kierownicz-
ką Urzędu Stanu Cywilnego, Jolantą 
Kononowicz i wicewójtem Markiem 
Jaworskim oraz z Sołtysem Paprotni,  
Janem Mitrowskim. Szanownej Jubi-
latce przekazano moc życzeń, piękne 
bukiety kwiatów oraz list gratulacyjny 
od władz Gminy Teresin. Nie mogło też, zabraknąć chóralnego 
„200 lat!” przy akompaniamencie przybyłych na tą wyjątkową 
okazję muzyków z Teresińskiego Ośrodka Kultury. Jak przyzna-

ła rodzina Pani Leokadii, Jubilatka swoje 
długie życie zawdzięcza przede wszyst-
kim dobremu klimatowi i ludzkiej życz-
liwości. My, byliśmy pełni podziwu dla 
niesamowitej kondycji psycho-fizycznej 
Jubilatki, która recytowała zebranym 
piękne wiersze własnego autorstwa. 
Wspólnie życzymy, by radość życia  
w zdrowiu i spokoju ducha towarzyszy-
ły Pani Leokadii jak najdłużej! 

/red/
Poniżej prezentujemy jeden z pięknych wierszy autorstwa 

Pani Leokadii Zientary.

Stracił prawko
Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wy-
dział Karny, po rozpoznaniu w dniu 
11.01.2008r w składzie ustawowym spra-
wy sygn. akt. II K 10/08 p-ko Witoldowi 
Kazimierzowi Mielczarkowi s. Stefana  
i Anieli zd. Krajewska, urodz. 08.06.1957r 
w Sochaczewie uznał tegoż oskarżonego 
za winnego popełnienia przestępstwa z 
art. 178a§1 kk polegającego na tym, że: 
w dniu 10.01.2008r w miejscowości Bud-
ki Piaseckie kierował samochodem cię-
żarowym marki Star o nr rej. WSC P498 
znajdując się w stanie nietrzeźwości (I 
badanie 1,31 mg/dm3, II badanie 1,24 
mg/dm3 alkoholu w wydychanym powie-
trzu) i za to na podstawie art. 178a§1 kk 

skazał go i wymierzył karę 1 (jednego) 
roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia 
wolności. Na podstawie art.69§1 i §2 kk 
w zw. z art.70§1 kk wykonanie orzeczo-
nej kary pozbawienia wolności warun-
kowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat 
tytułem próby. Na podstawie art.42§2 
kk orzeczono wobec oskarżonego śro-
dek karny w postaci zakazu prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych  
w lądowej strefie ruchu na okres 3 lat. 
Na podstawie art.49§2 kk orzeczono wo-
bec oskarżonego świadczenie pieniężne  
w kwocie 400,- zł na rzecz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Sochaczewie z przeznaczeniem na 

ratownictwo drogowe. Na podstawie 
art.63§2 kk na poczet orzeczonego środka 
karnego zalicza rzeczywisty okres zatrzy-
mania prawa jazdy nr 00395/04/1428 od 
dnia 10 stycznia 2008r. Mocą powyższego 
wyroku nadto Sąd na podstawie art.50 kk 
orzekł wobec oskarżonego podanie wy-
roku do publicznej wiadomości poprzez 
jednorazowe ogłoszenie jego treści w Te-
resińskim Miesięczniku Samorządowym. 
Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów są-
dowych przejmując wydatki postępowa-
nia na rachunek Skarbu Państwa.

Jest  taka wioska o nazwie Topołowa
a  w niej mieszka Sicio i żona Siciowa.
Kochają się bardzo mocno i serdecznie
jedno bez drugiego nie mogłoby żyć bezpiecznie.
Dobrzy to są ludzie, uczciwi i na ludzkie kłopoty bardzo litościwi.
Sam gospodarz Kazio ma charakter złoty lecz czasem skutki ujemne
bo rad by i sznurek przerobić na wełnę.
Tak moi kochani wy moi sąsiedzi 
że i was każdego jedna bieda biedzi.
On ma troje dzieci dorodnych i zdrowych
lecz do pracy w polu nie ma rąk gotowych.
A przecież ten chlebek to z naszego pola
i taka go czeka w przyszłości niedola.
Dzieci były małe, dużo było pracy
teraz gdy dorosłe, też nie jest inaczej.
Bo zboża na targu nie ma kupić komu
do trzeba go przywieźć z powrotem do domu.
Możemy popatrzeć na wszystko przez szpary 
by kupić cokolwiek to jest nie do wiary.
Łamią się półki jak za Gomułki
a  tu nie ma za co dziecku kupić bułki.
Starcy po śmietnikach szukają żywności
Jak ta psina z głodu szuka w śmieciach kości.
Matki bezrobotne, chłopy  wódkę piją
przecież te rodziny tego nie przeżyją.

Już wrzesień za pasem nie ma dziecko teczki
I książek do szkoły ani na bułeczki.
Wyjdziesz na ulicę zostaniesz bez grosza
bo ci złodziejaszek wyrywa sprzed nosa.
Zagraniczni ludzie robią kariery
my chodzimy po ulicach jak polskie frajery.
Ach ta nasza POLSKA kwiatami usiana
ona nie jest wolna, ona jest w kajdanach.
Panie Prezydencie, Pan nie zauważył że Polska się chwieje
za chwilę upadnie, za chwilę zemdleje.
Nie ma takich leków żeby ją ocucić
Ii tę dawną świetność wkrótce jej przywrócić.
Kochani rolnicy bierzcie przykład z Kazia
bo to człowiek pracy i w miarę zasobny,
trochę z charakteru do cioci podobny.
Leci rok po roku i starość się zbliża
niedługo nie będzie można wyprostować krzyża.
Musimy pomyśleć o naszej starości
nie możemy liczyć na dzieci w przyszłości.
Dzieci się rozlecą każde w swoją stronę
I nie masz nikogo na swoją obronę.
Ażeby uniknąć na starość tej biedy 
trzeba tak jak Polska brać wszystko na kredyt.
A potem dokładnie Polska się rozpadnie i wszystko przepadnie.

Leokadia Zientara

Z życia wzięte
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Zostało sto dni...
Punktualnie o godz. 20.00 matu-

rzyści z Zespołu Szkół w Teresinie 
zgodnie z tradycją rozpoczęli bal 
studniówkowy polonezem. Niespeł-
na na sto nocy przed najważniej-
szym egzaminem, wspólnie bawili się  
w szkolnych murach. 

Na kilka godzin zapomnieli o ma-
jowym egzaminie maturalnym i wraz  

z gronem swoich pedagogów rzucili się w wir szaleńczej zabawy 
w myśl zasady „Jaka studniówka takie wyniki matury”.  Wszyst-
kich bawił zespół Pędzące Jaguary, a w ramach odpoczynku od 
tańca, można było posilić się wspaniale przygotowanymi potra-
wami. Wśród zaproszonych gości prym na parkiecie wiódł Staro-
sta Sochaczewski Tadeusz Koryś, były nauczyciel tej szkoły. Nie 
zabrakło też przedstawicieli władz gminnych z wójtem Markiem 

Olechowskim na czele. Wszystkich zebranych powitał, a abitu-
rientom wspaniałej zabawy i wyjątkowo udanej matury życzył 
ten, który wciąż tworzy niesamowitą, żywą historię teresińskiej 
oświaty, dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Wójcik. Studniówkę 
zorganizowała uczniowska brać z najstarszych roczników pięciu 
klas: Liceum Ogólnokształcącego (wychowawca: Edyta Kocus/
Barbara Kulpa), Technikum Agrobiznesu (wychowawca: Teresa 
Pałuba), Technikum Samochodowego (wychowawca: Dariusz 
Tymiński), Technikum Mechanizacji Rolnictwa (wychowawca: 
Barbara Biadasiewicz) oraz Liceum Profilowanego (wychowaw-
ca: Dominika Kubiak). Po części oficjalnej, na którą składały się 
przemówienia dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, przedstawi-
cieli rodziców maturzystów oraz samych maturzystów nastąpiło 
uroczyste wręczenie kwiatów wychowawcom. A potem już zaba-
wa do białego rana.... 

/red/

Festiwalowe kolędowanie
Po raz kolejny Festiwal Kolęd i Pastorałek wpisał się w trady-

cję śpiewania polskich kolęd i krzewienie kultury muzycznej w 
Niepokalanowie. Ogól-
nopolski Festiwal, któ-
rego wymowne hasło 
brzmi „Nasze Wieczne 
Kolędowanie” odbywa 
się u nas od siedmiu 
lat. To niezwykłe świę-
to tradycyjnych melo-
dii odbywające się w  
atmosferze świątecz-
nego nastroju. Z całej 

Polski i spoza jej granic zjeżdżają do Niepokalanowa wokaliści 
i zespoły, by na scenie w sali Św. Bonawentury zaprezentować 
zarówno te znane jak i mniej spotykane kolędy i pastorałki. 

Festiwal stał się w ostatnim czasie swoistym ruchem społecz-
nym, amatorskim, a prezentacje coraz bardziej zyskują zabarwie-
nie czysto profesjonalne. Organizatorom zaś, wyjątkowo udaje się 
uświadomić odbiorcom piękno i bogatą treść zawartą w kolędach 
i pastorałkach. Przypomnijmy, iż właśnie za inicjatywę powoła-
nia Festiwalu Teresiński Ośrodek Kultury uhonorowany został 
przez Starostwo Powiatowe specjalnym wyróżnieniem w postaci  
„Sochaczewskiego Dukatu”.

Podczas tegorocznej, siódmej edycji jury, obradujące pod 
przewodnictwem Marka Skawińskiego, po wysłuchaniu 84 wy-
konawców, doceniając trud i ogrom pracy włożonej w przygo-
towanie występów postanowiło przyznać następujące nagrody  
i wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

W kategorii: soliści do 12 lat:
nagroda główna: Wiktoria Woźniak – Stowarzyszenie Kultu-

ralno-Oświatowe w Sadkowicach
wyróżnienia: Dominika Markiewicz – Szkoła Podstawowa  

w Zakroczmiu, Katarzyna Sut - Domaniewice
W kategorii: soliści 13 - 18 lat:
nagroda główna: Magdalena Zach – „Music – Box” w Toru-

niu
wyróżnienie: Dorota Krawczyk – „Music – Box” w Toruniu, 

Patrycja Parjaszewska – Parafia Św. Stanisława B.M. w Skiernie-
wicach, Agnieszka Olejnik – Spółdzielcze Centrum Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bielawie, Katarzyna Fila – Klub Garni-
zonowy w Lublinie

W kategorii: soliści powyżej 18 lat:
nagroda główna: Michał Babiarz – „Music – Box” w Toruniu
wyróżnienie: Kamil Zięba – Centrum Sztuki Wokalnej w Rze-

szowie
W kategorii: zespoły wokalno-instrumentalne do 12 lat:
nagroda główna: Zespół Wokalny - Stowarzyszenie Kultural-

no-Oświatowe w Sadkowicach
wyróżnienie: Zespół „TUTTI” - Szkoła Podstawowa Nr 11  

w Warszawie
W kategorii: zespoły wokalno-instrumentalne 13 -18 lat:
nagroda główna: nie przyznano
wyróżnienie: Zespół „C.D.N.” - Miejski Ośrodek Kultury filia 

Boryszew w Sochaczewie, Zespół „HOAX” - Zespół Szkół nr 1  
w Płocku, Zespół Rodzinny z Płocka

W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych powyżej 
18 lat:

nagroda główna: nie przyznano
wyróżnienie: Zespół Nauczycieli „FORTE” – Szkoła Podsta-

wowa Nr 11 w Warszawie, Zespół „Muzyczna Grupa Ewentualnej 
Potrzeby” – Pałucka Grupa Kolędnicza i I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Żninie,

W kategorii wykonawcy ludowi:
nagroda główna:  nie przyznano
wyróżnienie: Zespół ludowy „Mali Dunajcanie” – Oddział 

Związku Podhalan w Czarnym Dunajcu, Grupa Folklorystyczna 
„KOLADA” – Kaliningrad.

Warto zaznaczyć, że jury zgodnie wyraziło wielkie uznanie 
dla profesjonalnej organizacji festiwalu, życząc równie dobrych 
pomysłów na przyszłość. My mówimy: do zobaczenia za rok!

/red/
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Przegląd Twórczości Plastycznej
Siłami twórczymi przeja-

wianymi w dziedzinie sztuki 
rządzą takie same zasady jak 
siłami twórczymi w innych 
dziedzinach. Stąd wniosek, że 
rozwijając siły twórcze w dzie-
dzinie sztuki, rozwijamy siły 
twórcze w dziedzinie nauki  
i całą osobowość człowieka. 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości dziec-
ka, Dyrekcja oraz nauczyciele naszej szkoły kładą duży nacisk na  
aktywny udział uczniów w różnego rodzaju konkursach, w tym 
także konkursach i przeglądach plastycznych.

W dniu 2 lutego 2008r, trzech uczniów: Adam Krajewski, Piotr 
Stępniewski i Kamil Makowiecki, reprezentowało naszą szkołę – 
Szkołę Podstawową im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 
na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Mło-
dzieży „Skierniewice 2008”. 

Przegląd został zorganizowany przez Galerię dla Dzieci i Mło-
dzieży „Kreska” i odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Skierniewice. 

W przeglądzie wzięło udział 14 grup ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, głównie ze Skierniewic i okolic Skierniewic. 

 Malowaliśmy farbami akrylowymi na płytach pilśnio-

wych. Każda grupa losowała temat swojej pracy. Nasz temat to: 
„Plener malarski młodzieży europejskiej w Skierniewicach”. Nie 
był łatwy, ale poradziliśmy sobie z nim najlepiej jak umieliśmy. 
Musieliśmy nieźle się uwijać, aby zdążyć wykonać swoje zada-
nie. Na koniec imprezy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
powstałej z wykonanych podczas przeglądu prac, na które przybył 
Prezydenta Miasta Skierniewice – p. Leszek Trębski. Pan Prezy-
dent pogratulował wykonawcom i wręczył wszystkim uczestni-
kom przeglądu pamiątkowe dyplomy.

Udział w przeglądzie był dla nas nowym i ciekawym doświad-
czeniem. Warto było poświęcić swój wolny, bo sobotni czas, ubru-
dzić się w farbie, namęczyć przy malowaniu tak dużej powierzch-
ni, aby potem zobaczyć swoje dzieło na wystawie. Poczuliśmy się 
jak prawdziwi artyści. Wróciliśmy zmęczeni, ale przede wszystkim 
zadowoleni z efektów swoich działań. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do Galerii „Kreska” (Skier-
niewice, ul. Szarych Szeregów 6), gdzie można obejrzeć nie tylko 
naszą pracę. Dziękujemy Sponsorowi za dokonanie wpłaty za nasz 
udział w przeglądzie.

Opiekę nad grupą sprawowała i artykuł napisała – Małgo-
rzata Klata, Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie.

Biblioteka szkolna jako centrum informacji
Rola szkolnej biblioteki we współczesnym świecie to przygo-

towanie ucznia do życia twórczego i kreatywnego. Aby bibliote-
ka mogła spełnić to zadanie, powinna stwarzać 
możliwość dotarcia nie tylko do tradycyjnych  
źródeł informacji - drukowanych w posta-
ci książki czy czasopisma, ale także zasobów  
informacji dostępnych poprzez programy mul-
timedialne oraz sieć Internetu. 

W styczniu 2008r, Szkoła Podstawowa 
w Teresinie otrzymała  Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej (ICIM). Stało się 
to możliwe dzięki staraniom dyrektora szkoły 
p. Grzegorza Więcka, który zgłosił szkołę do udziału w projekcie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej “Internetowe Centrum Infor-
macji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicz-
nych”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.  
Biblioteka szkolna została wyposażona w cztery stanowiska kom-
puterowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne  (drukarka, skaner, 
kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne. Pakiet multime-
dialny to: encyklopedia PWN, atlas świata PWN, słowniki PWN: 
słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik orto-
graficzny, słownik poprawnej polszczyzny.

ICIM to nowoczesny, interdyscyplinarny warsztat pracy współ-
czesnego ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część na-
szej czytelni. Dzięki ICIM uczniowie i nauczyciele mają dostęp 
do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach. ICIM to 
szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie 

zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowocze-
sne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie 

różnych zainteresowań. Zdobywanie wiedzy tą 
drogą jest ciekawe, szybkie i efektywne. Na-
leży jednak pamiętać o wszystkich zasadach 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Poza 
tym uczniowie powinni pamiętać, iż Interneto-
we Centrum Informacji Multimedialnej służy  
celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłę-
bianiu wiedzy. Oznacza to, iż sprzęt kompu-
terowy nie jest przeznaczony do gier kompu-
terowych, wysyłania sms-ów, czy prywatnych 

wiadomości e-mailowych, gdyż nie takim celom ma on służyć. 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza wiele 

możliwości: 
- wyrównuje szanse edukacyjne uczniów niezależnie od miej-

sca zamieszkania i statusu majątkowego,
- wspiera integrację młodzieży w aspekcie różnic kulturowych 

i sprawności intelektualnej,
- podnosi jakość i dostępność kształcenia poprzez promocję 

wykorzystania nowoczesnych technologii, 
- ułatwia zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej po-

przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej.
Zapraszamy do spokojnego i rozważnego korzystania z zaso-

bów ICIM.
Dorota Rachoń

nauczyciel bibliotekarz Szkoła Podst. im. św. M. Kolbego w Teresinie

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 14 marca 2008r, godz. 12.20

tamaty:
- Inwestycje gminne w 2008 roku;

- Gminny program profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
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„Dlatego słucham tego radia...”
„Bardzo Wam dziękuję za to, że jeste-

ście. Przyjemnie się Was słucha, dosłownie 
jak w domu. Pozdrawiam wszystkich.”

„Droga Redakcjo! Dziękuję za mile 
spędzany czas, za piękną muzykę, ciepłe 
słowa, Rodzinę radiową i za wszystko co 
przyniesie czas”.

Tego typu zdania często można spotkać 
na stronie internetowej Radia Niepokala-
nów (www.radioniepokalanow.pl). Podzię-
kowania, słowa pełne uznania, pozdrowie-
nia, prośby o modlitwę, piosenkę, audycję 
czy ...bliski kontakt ze słuchaczami i inter-
nautami.

Czy jakiekolwiek radio może zaofe-
rować jeszcze coś, czego nie posiada inna 
rozgłośnia? 

Odpowiedź na to pytanie ukryta jest  
w fundamentach radia, gdzie odnaleźć 
można franciszkański trud wznoszenia 
budynku, zapał i wiarę w pozyskiwanie 
radiosłuchaczy oraz charyzmat św. Maksy-
miliana, który twierdził, że „Tylko miłość 
jest twórcza”. A wszystko to dla Niepoka-
lanej, której figurka jest  w każdym pokoju 
radiowym, a także... w fundamentach do-
budowanej części radia. 

Twórczość radiowa, to nie tylko po-
lityka, plotka i sensacja. Dyrektor Radia 
Niepokalanów – o. Krzysztof Oniszczuk  
w ciągu 4 zaledwie lat pełnienia funkcji 
udowodnił, że nie są to najistotniejsze ele-
menty, a wśród poszukiwanych wartości, 
pokój i dobro będą zawsze „na czasie”. 
Dlatego Roland ze Szkocji pisze „ilekroć 
was słucham, wiem że dokonałem dobre-
go wyboru radia w internecie”, a Michał ze 
Zduńskiej Woli : „Każdego dnia dziękuję 
Bogu za Radio Niepokalanów. Oby tak da-
lej. Dzięki za każdą audycję.” Jakże  obie-

cujące są słowa Marii: „Słucham waszego 
radia i powoli staje się moim (...)”, zobo-
wiązujące stwierdzenie Adama:” Dziękuje-
my Bogu za to prawdziwe katolickie radio”, 
czy sympatyczne pozdrowienie Arkadiusza 
z Lublina: „Złapałem was w sieci! Dobrze, 
że jesteście!!”

W programie radia, który można zna-
leźć na naszej stronie pojawiają się nowe 
programy i audycje. Coraz częściej zwra-
camy się do naszych Przyjaciół, aby wspie-
rali nas swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Niemal w każdą niedzielę przedstawiamy 
nową parafię i jej mieszkańców. W czwartki 
i piątki prezentujemy pracę samorządową 
poszczególnych miast i gmin z ok. 20 sa-
morządów z terenu Łodzi i okolic oraz Ma-
zowsza. Od grudnia  o 21.00 wprowadzili-
śmy „Apel Maryjny Radia Niepokalanów” 
przygotowywany przez Siostry Niepoka-
lanki z Szymanowa,  Księży Pallotynów  
z Ołtarzewa, zespół młodzieżowy „Miriam” 
z Niepokalanowa, Siostry Franciszkanki 
Rycerza Niepokalanej oraz zespół radiowy. 
W poniedziałki Apel jest transmitowany  
z Jasnej Góry.

Cieszymy się, że nadszedł czas na wy-
kończenie rozbudowy radia zapoczątko-
wanej w 1995r. W  styczniu br. ukończyli-

śmy stan surowy oraz ocieplenie II piętra.  
Z Bożą i ludzką pomocą mamy nadzieję na 
zakończenie prac jesienią 2008r. Dziękuje-
my przy tej okazji wszystkim sponsorom  
i dobrodziejom, którzy wspierają nas w nie-
łatwej  dla nas sytuacji materialnej. Tym, 
którzy chcieliby nas wspierać finansowo 
podajemy numer konta: 21 9284 0005 0012 
1183 2000 0010. 

W najbliższych miesiącach czeka nas 
wykańczanie nowych  i modernizacja sta-
rych  pomieszczeń radiowych, zakup no-
wego sprzętu technicznego, zainstalowanie 
procesora regulującego jakość dźwięku, 
poszerzenie zasięgu nadawania sygnału 
radiowego – łódzkiego na 98, 6 fm i ma-
zowieckiego na 102, 7 fm, powiększenie 
zespołu pracowników radia , spotkanie ze 
słuchaczami z obszaru mazowieckiego, a w 
najbliższym czasie – 14 marca - rocznica 
wznowionej działalności RN.

Jaki będzie ten kolejny rok? Czy nasza 
błękitna fala będzie nas łagodnie wiodła do 
przodu, czy też będziemy przeżywać sztor-
my i nawałnice? Bez względu na to, czy 
wiatry będą sprzyjające, czy tez nie mamy 
nadzieję, że nasi słuchacze będą razem  
z nami „pod żaglami naszej rozgłośni”. 
Naszym największym pragnieniem jest, 
aby każdy słuchający Radia Niepokalanów 
chciał podpisać się pod parafrazą piosenki 
Eleni, którą nadesłała  Pani Joli ze Skiernie-
wic: Dlatego słucham tego radia „(...) żeby 
przeżyć kolejne lekcje w życia grze, dlatego 
słucham, żeby wierzyć, że nigdy nie jest aż 
tak źle, dlatego słucham, żeby miłość nie 
zatonęła w morzu dnia, dlatego słucham, 
by tak było,że dobry świat to Ty i ja .” 

Katarzyna Bodych

Bezpośrednie połączenia
Dla usprawnienia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy  
w Teresinie, podajemy wykaz bezpośrednich numerów telefo-
nów do poszczególnych referatów:

SEKRETARIAT
(046) 864-25-31 – Bożena Kowalczyk 
(046) 864-25-32 – fax
REFERAT PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH
(046) 864-25-37 – Danuta Koźlicka, Izabela Kozera
(046) 864-25-38 – Joanna Tomaszewska
REFERAT KSIĘGOWOŚCI
(046) 864-25-43 – Stanisława Szczypińska
(046) 864-25-50 – Anna Krukowska
(046) 864-25-63 – Agnieszka Parzydeł
(046) 864-25-47 – Anna Jarzębowska
(046) 864-25-58 – Elżbieta Rutkowska
(046) 864-25-42 – Anna Gawrzydek (Kasa)

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(046) 864-25-62 – Sylwia Andruszewicz
(046) 864-25-57 – Marzena Rucińska, Katarzyna Siekielska
(046) 864-25-56 – Jacek Tomaszewski (IT)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(046) 864-25-51 – Joanna Kucharek-Matys, Konrad Guzik
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(046) 864-25-39 – Anna Góralczyk, Michał Sowiński
REFERAT INWESTYCJI
(046) 864-25-55 – Elżbieta Magdziak, Józef Górzyński
(046) 864-25-61 – Agnieszka Salenta, Jan Fiołek
FUNDUSZE POMOCOWE
(046) 864-25-67 – Julita Kowalska, Justyna Poniatowska
URZĄD STANU CYWILNEGO
(046) 864-25-54 – Jolanta Kononowicz
REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
(046) 864-25-46 – Joanna Milczarek
(046) 864-25-35 – Ewa Smagieł (dowody osobiste)
(046) 864-25-45 – Agnieszka Adamczyk (ewidencja ludności)
(046) 864-25-41 – Andrzej Janiak (obrona cywilna)
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Dowód osobisty traci ważność z dniem 31.03.2008!
Przypominamy, że termin wymiany książecz-

kowych dowodów osobistych upłynął  z dniem 31 
grudnia 2007r., tj. do tego dnia winny być złożone 
dokumenty o wymianę dowodów osobistych. Nie-
mniej jednak, dowodami osobistymi starego wzo-
ru można posługiwać się jeszcze do dnia 31 marca 
2008r. do stwierdzenia tożsamości i obywatelstwa 
polskiego jego posiadacza. Od dnia 1 stycznia 2008r 
książeczkowe dowody osobiste nie uprawniają do 
przekraczania granic w obrębie państw członkow-

skich Unii Europejskiej oraz państw, które uznały ten 
dokument za wystarczający do przekraczania granic.  
Informujemy, iż nowy dowód trzeba odebrać do 
31.03.2008r. W związku z powyższym te osoby, 
które jeszcze nie złożyły wniosku – a takich jest  
w naszej gminie jeszcze 250 –  prosimy o niezwłocz-
ne zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu doko-
nania formalności związanych z wymianą dowodu 
osobistego. 

Inspektor Ewa Smagieł

Ferie już za nami...
W czasie zimowych ferii 

szkolnych, hala widowiskowo-
sportowa Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Teresinie 
codziennie wypełniała się gro-
madą najmłodszych mieszkań-
ców gminy. Także sportowy 
festyn, jaki odbył się w ramach 

akcji „ Ferie z GOSiR-em”, skierowany dla bywalców świetlic 
profilaktycznych (i nie tylko), cieszył się świetną popularnością.

Dyrektor GOSiR, Krzysztof Walencik przygotował moc atrak-
cji. Rozegrany został turniej piłki nożnej, wyścigi rzędów na torze 
przeszkód, oraz turniej w „ dwa ognie” . Dzieci szalały na hali od 
godz. 10.00 do godziny 15.30.

Prawdziwy gwóźdź programu stanowił specjalny pokaz arty-
stów cyrkowych z Warszawy. Wcześniej, na parkiecie zaprezen-
towała się grupa taneczna, działająca przy GOSiR, a prowadzona 
przez Martę Stolarską. Dla wszystkich były słodycze, jogurty, za 
które dziękujemy sponsorom akcji.

W rywalizacji szkół, pierwsze miejsce zdobyły dzieci ze szkoły 
Podstawowej w Szymanowie. Na drugiej pozycji uplasowała się 

reprezentacja Szkoły Podstawowej z Teresina, zaś trzecie miejsce 
na podium przypadło Szkole Podstawowej z Budek Piaseckich. 
Jako czwarta, turniej zakończyła ekipa ze Szkoły Podstawowej  
w Paprotni.

Jak co roku, tak i podczas tegorocznych ferii, dzieci z terenu 
naszej gminy, mogły korzystać z interesujących zajęć przygoto-
wanych przez poszczególne szkoły. Część z nich odwiedzała rów-
nież Teresiński Ośrodek Kultury, gdzie brały udział w zajęciach 
m.in. plastycznych i teatralnych. W hali GOSiR-u mogły uczyć się 
tańczyć na wzór bohaterów popularnego programu telewizyjne-
go „You can dance”. Nie brakowało również chętnych do udzia-
łu w Zimowej Szkółce Gry w tenisa ziemnego. To tylko niektóre 
atrakcje, jakie czekały na 
naszych milusińskich  pod-
czas ferii ‘2008. Zabrakło 
tylko ...śniegu.

(Zofia  Miazgowska  
& red)

Świetlicowe zmagania
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008 wychowan-
kowie świetlicy Szkoły Podstawowej w Teresinie, wzięli udział  
w wielu konkursach i  turniejach. Były to:
- Świetlicowy Turniej Turniej w tenisie stołowym. 
Turniej rozgrywany był  na 7 godzinie lekcyjnej   przez kilka  
kolejnych piątków. Rozgrywki sędziował nauczyciel wychowania 
fizycznego pan Maciej Starus. Klasyfikacja na podium przedsta-
wiała się następująco: I. Karol Plackowski  kl. VI b, II. Radosław 
Szwarczewski  kl. VI b, III. Dominik Lubelski kl. V b.
- Świetlicowy Konkurs Matematyczny „ RUSZ GŁOWĄ” 
Kierowany do uczniów klas IV – VI. Polegał na rozwiązaniu  
5 zadań wymagających logicznego myślenia, które każdy uczest-

nik otrzymał w zamkniętej, zakodowanej kopercie. Do konkursu 
przystąpiło 15 uczniów. Prawidłowo rozwiązane zadania podała 
tylko jedna osoba. Zwycięzcą okazała się Sylwia Szymborska ucz. 
kl. V a, która zdobyła maksymalną liczbę – 25 punktów.
- I ogólnopolski konkurs plastyczny „ Wszystkie Zwierzę-
ta Duże i Małe” zorganizowany przez Szkołę Podstawową   
w Gliwicach. Wyróżnienie otrzymał Michał Kołodziejski - uczeń 
klasy 3c.
- Konkurs plastyczny „ Na placu zabaw” ogłoszony przez wy-
dawnictwo „ Aksjomat”. 

Beata Pałuba
Wychowawca świetlicy

Zapraszamy na turniej zapaśniczy
W sobotę, 15 marca br. w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się, już po raz trzeci Międzynarodowy Turniej 

Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików. Takich zawodów przegapić nie wolno, zatem podajemy godzinowy rozkład jazdy: 9.30 – 13.00 
walki eliminacyjne, 15.00 – 15.30 uroczyste otwarcie zawodów, 15.50 – 18.00 walki repasażowe oraz walki o III miejsce, 18.00 – wielkie 
finały i dekoracja zwycięzców. Wśród zaproszonych ekip są drużyny z Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier  
i Estonii. Główni organizatorzy zawodów to: LKS Greiner Mazowsze Teresin i ULKS Ryś Kampinos. Wspierają ich: Urząd Gminy Teresin, 
Urząd Gminy Kampinos, Starostwo Powiatowe Sochaczew oraz Starostwo Powiatowe Warszawa-Zachód. Serdecznie zapraszamy 15 marca 
do hali sportowej GOSiR w Teresinie. Emocje gwarantowane!

/red/

Ogłoszenie
Gminna Spółdzielnia „SCH” w Teresinie wydzierżawi pomieszczenie na działalność handlową lub usługową o pow. 79m2 w Paprotni. 

Warunki dzierżawy do uzgodnienia w biurze Zarządu. Telefon: (046) 861-37-10 lub 861-37-21.
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Selektywna zbiórka odpadów
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informu-

je mieszkańców gminy Teresin, że w miesiącu marcu 2008 r roz-
pocznie się selektywna zbiórka odpadów. 

W jaki sposób będzie się odbywać i jakie odpady będą od-
bierane ?

Zgodnie z ofertą firmy REMONDIS, każde gospodarstwo 
domowe otrzyma bezpłatnie worek foliowy, do którego należy 
gromadzić plastyk, papier  i puszki. Worki są przezroczyste z na-
drukowaną instrukcją gromadzenia odpadów. Przezroczysty worek 
ułatwi kontrolowanie co się w nim znajduje. W przypadku niewła-
ściwej zawartości, worek nie zostanie zabrany. Na osiedlach gdzie 
znajdują się bloki rozstawione zostaną pojemniki do selektywnej 
zbiórki, zasady odbioru będą takie same jak przy workach. 

Należy podkreślić, że zgodnie z decyzją wójta Marka Olechow-
skiego koszty selektywnej zbiórki pokrywa gmina. Mieszkańcy  
z tego tytułu nie ponoszą żadnych kosztów. Mamy nadzieję, że 
mieszkańcy dostosują się do zasad selektywnej zbiórki. Odbiór 
worków selektywnej zbiórki odbywać będzie się przez dwa dni  
w miesiącu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem . Pierw-
szego dnia zbiórki odbierane będą worki w rejonie od torów kole-
jowych, południowa część gminy (Teresin, Elżbietów, Szymanów, 
Skrzelew, Pawłówek, Skotniki, Maurycew, Mikołajew, Witoldów, 
Kawęczyn, Dębówka, Budki Piaseckie, Piasecznica Nowa, Seroki 

Wieś , Ludwików). Natomiast drugiego dnia zbiórki, miejscowości 
znajdujące od torów, północna część gminy (Paprotnia, Topołowa, 
Maszna, Pawłowice, Lisice, Seroki Parcela, Seroki Wieś, Izbicka, 
Paski Nowe, Paski Stare). 

Worki można odbierać u sołtysów danych miejscowości. 
Mieszkańcy Teresina mogą odbierać worki w Gminnym Za-
kładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. XX lecia 13, w go-
dzinach od 8.00 do 15.00. Kolejne dostarczanie worków będzie 
miało miejsce przy odbiorze selektywnej zbiórki przez firmę RE-
MONDIS. Mieszkańcy, którzy nie zdążą zaopatrzyć się w worki 
w miesiącu marcu będą mogli dokonać tego w następnych miesią-
cach w Gminnym Zakładzie Komunalnym .Miesiąc marzec jest 
pierwszym miesiącem selektywnej zbiórki i mogą nastąpić pew-
ne niedociągnięcia organizacyjne, za które z góry przepraszamy. 
Jednocześnie, prosimy o informacje telefoniczną do GZGK pod   
nr tel. 86 13708 w przypadku występowania takich sytuacji.

Marek Misiak  
Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej   

                                                                         
UWAGA! Najbliższy termin odbioru posegregowanych od-

padów przypada na 12 i 13 marca. Pełny, roczny harmonogram 
selektywnej zbiórki odpadów zamieścimy w kolejnym numerze 
miesięcznika „Prosto z Gminy”.

Brąz dla Samorządowców z Teresina
Na trzecim stopniu podium stanęli za-

wodnicy-samorządowcy z Teresina podczas 
rozegranego III Powiatowego Turnieju  
Zakładów Pracy w halową piłkę nożną. Tur-
niejowy debiut naszej ekipy zakończył się 
więc bardzo udanie.

W sobotę (9 lutego), hala sportowa Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji gościła 
piłkarzy-amatorów w wieku powyżej 30 lat  
i reprezentujących zakłady pracy. Spełnia-
jący takie warunki zawodnicy rywalizowali o Puchar Starosty  
Sochaczewskiego. Jak zawsze w tego typu imprezach nie zabra-
kło dobrej zabawy, ale i emocjonujących pojedynków obfitujących  
w dramaturgię i ambitną walkę fair-play. Ostatecznie zawody za-
kończyły się zwycięstwem reprezentacji Powiatowej Izby Gospo-
darczej. Jednak z fantastycznej strony pokazała się również drużyna  
gospodarzy – samorządowców z Gminy Teresin. Brązowe medale 
to spory sukces, choć szkoda przegranego rzutami karnymi półfi-
nału. Zabrakło odrobiny szczęścia....

Uroczystości zamknięcia udanie zorganizowanej przez Staro-
stwo Powiatowe imprezy oraz wręczenia nagród i pucharów doko-
nał Starosta Tadeusz Koryś. Warto zaznaczyć, że za najlepszego 
piłkarza turnieju uznano Krzysztofa Walencika! Zawody bardzo 
dobrze sędziowała dwójka arbitrów – Bogdan Szałapski i Andrzej 

Grzybowski. Całość fachowym komenta-
rzem opatrzył Sylwester Rożdżestwieński. 
W składzie samorządowców z Teresina wy-
stąpili: Paweł Przedpełski, Lech Kaźmier-
czak, Krzysztof Walencik, Hubert Konecki, 
Dariusz Gałecki, Marcin Odolczyk, Daniel 
Zdanowski, Ryszard Śliwiński, Ryszard 
Niedźwiedzki, Jacek Szymaniak. Oto wy-
niki naszego zespołu i klasyfikacja turnieju 
eliminacje grupowe:

Samorządowcy Teresin – Jednostka Wojskowa 3:0, 
Samorządowcy Teresin – Powiatowa Izba Gospodarcza  0:1, 
Samorządowcy Powiatu –  Samorządowcy Teresin 0:2
½ finału: 
Samorządowcy Teresin - Energomontaż Sochaczew 1:1 k.2:3
o 3 miejsce: 
Samorządowcy Teresin – Powiatowa Straż Pożarna 2:0
finał: Powiatowa Izba Gospodarcza – Energomontaż 0:0 k.2:0
Ostateczna kolejność turnieju: 
I. Powiatowa Izba Gospodarcza, II. Energomontaż Socha-

czew, III. Samorządowcy Gminy Teresin, IV.Powiatowa Straż 
Pożarna, V. Jednostka Wojskowa Bielice, VI. GEPOL Kamion, 
VII. .Samorządwcy Starostwo Powiatowe

/red/ 

Polska biega nawet zimą
Wyjątkowo ciepły styczeń sprawił, że na starcie III Biegu o Puchar Bielan na dystansie 5km (trasa z atestem PZLA), który odbył się 

20 stycznia bieżącego roku stanęło 338 zawodników. Warto tu wspomnieć, iż honorowy patronat nad tymi zawodami sprawowała prezes 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Irena Szewińska. W imprezie triumfowali 
reprezentanci Polski w biegach długich Michał Bernardelli ( KS Warszawianka) i Anna Nagadowska (AZS UWM Olsztyn). 

W tym zacnym gronie znalazło się też czterech reprezentantów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.Oto wyniki 
naszych biegaczy: Andrzej Andryszczyk – 18,56 (26 miejsce), Patryk Kazimierski – 23,18 (118 miejsce), Maria Rosa – 23,48 (132 
miejsce), Rafał Paliński – 25,30 (177 miejsce).

/red/
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tel. 0-661-922-880

MASZ  PROBLEM ? PRZYJDŹ !

JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI

MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM 
Zapraszamy

 
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI  OŚRODEK  KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00  -  19.00
(ALKOHOL)

 
- DOM PARAFIALNY W NIEPOKALANOWIE
PIĄTEK 16.00 - 18.00
(PRZEMOC, NARKOTYKI)

CZWARTEK 16.00  -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23

Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

PUNKT MASAŻU
OdNowa

ZAPRASZA do hali GOSiR-u                            
w Teresinie na zabiegi:

MASAŻ - KLASYCZNY

MASAŻ - RELAKSACYJNY

MASAŻ - ODCHUDZAJĄCY

MASAŻ - LECZNICZY

MASAŻ - SPORTOWY

Zapisy telefoniczne 
w godz. 8.00 – 14.00
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Sukces młodzików Mazowsza
Już po raz siedemnasty w Kielcach, rozegrano łuczniczy memoriał Józefa Kolomskiego, ważnej postaci tego sportu, m. in. jednego  

z założycieli klubu sportowego „Mazowsze” Teresin. Tym razem, wystartowali nasi najmłodsi chłopcy prowadzeni przez Katarzynę 
Klatę, przywożąc kolejne laury na rozpoczęcie nowego 40-lecia w dziejach teresińskiego sportu łuczniczego. 

W konkurencji młodzików, tytuł wicemistrza wywalczył Arkadiusz Piórkowski, który uległ jedynie reprezentantowi miejscowej 
Stelli Kielce Hubertowi Soboniowi. Na bardzo dobrym 4 miejscu zawody ukończył Szymon Gawiński, a 10 lokatę wywalczył nasz  
kolejny reprezentant Michał Głuchowski. Wyniki te, złożyły się na 3 miejsce Mazowsza Teresin w klasyfikacji drużynowej. Start mło-
dych sportowców, przyniósł nam jeszcze jedną ogromną porcję radości.

Marcin Maciąg

Wielkie sukcesy w Pucharze Polski
Niezwykle udanie rozpoczęli 

rundę wiosenną zapaśnicy tere-
sińskiego LKS Greiner Mazow-
sze. Angelika Rybicka i Paweł 
Albinowski wywalczyli główne 
trofeum Pucharu Polski. Nie za-
brakło też miejsce medalowych. 

Angelika Rybicka, wygry-
wając wszystkie swoje walki już 
w pierwszych rundach, odniosła 
bezdyskusyjne zwycięstwo w ka-

tegorii wagowej do 56 kg. Organizatorzy uznali ją za najlepszą 
zapaśniczkę Pucharu Polski kadetek. Jest to największy sukces 
w jej dotychczasowej karierze sportowej. 

Paweł Albinowski wszystkie pojedynki w kategorii do 63 
kg zakończył przed czasem.  Dzięki swej bardzo dobrej posta-
wie, został po raz pierwszy swej karierze sportowej, wybrany 
najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski Kadetów! 

Wśród rywalizacji kadetek kolejną rewelacją była siostra 
Pawła, Anna Albinowska. Przegrała raz, w finale. Jej start za-
kończył się zdobyciem srebrnego medalu, choć walczyła w naj-
liczniej obsadzonej kategorii wagowej do 52 kg. 

Bardzo dobrze w zawodach Pucharu Polski kadetów zapre-
zentował się również Mariusz Zdanowski. Startując po raz 

pierwszy w wadze do 69 kilogramów, zdobył podobnie jak na 
jesieni w wadze do 63 kilogramów brązowy medal. 

W rywalizacji Puchar Polski Seniorów w zapasach w sty-
lu wolnym, świetny występ zanotował Szymon Piątkow-
ski. W pojedynku półfinałowym kategorii 74 kg, uległ jednak 
na punkty Radosławowi Marcinkiewiczowi z klubu Górnik 
Łęczna. Pozostałe walki Szymon już zdecydowanie wygrywał  
i w pełni zasłużenie wywalczył swój kolejny medal z imprezy 
rangi Pucharu Polski. Tym razem koloru brązowego.

W dobie tylu znaczących sukcesów sportowych, serdecznie 
gratulujemy zawodnikom oraz trenerom z Teresina: Ryszar-
dowi Niedźwiedzkiemu, Ryszardowi Śliwińskiemu, Arturo-
wi Albinowskiemu, Jackowi Szymańskiemu, Krzysztofowi 
Radkowskiemu i Krzysztofowi Walencikowi.

W tym, zaś miejscu grono 
sportowe Mazowsza pragnie 
podziękować sponsorom sek-
cji zapasów, firmom: GRE-
INER PACKAGING i JOEL 
AC/DC oraz Urzędowi Gmi-
ny w Teresinie, który wspiera 
działalność klubu.

/red/

Mistrz Dach-Max

Teresińska drużyna o nazwie Dach Max odniosła zdecydowane 
zwycięstwo podczas tegorocznej edycji Sochaczewskiej Halowej 
Ligi Piłki Nożnej. Ekipa Piotra Tymorka zanotowała zasłużony 
sukces. Przez wiele tygodni prezentowali grę na bardzo wysokim 
poziomie. Tym samym promowali naszą gminę, za co w tym miej-
scu należy im serdecznie podziękować i pogratulować.

Skład ligowych mistrzów tworzyli: Kamil Bartosiewicz (30 
goli), Rafał Bajurski (20), Robert Bajurski (19), Jarosław Sten-
ce (10), Artur Wróbel (5), Sławomir Niedziński (4), Łukasz 
Chojnacki (3), Sławomir Smotarski (3), Mariusz Zaborowski, 
Marcin Karczewski, Marcin Hemka, Janusz Woźnica, opiekun 
Piotr Tymorek. Oto rezultaty finałowych pojedynków Dach Ma-
x-u:

½ finału play off 
1 mecz: Dach Max - Tesco 6:2 (1:0), bramki dla Dach-Max: 

Kamil Bartosiewicz 3, Rafał Bajurski 2, Sławomir Niedziński.
rewanż:  Tesco - Dach Max 2:2 (1:0), bramki: Robert Bajurski, 

Kamil Bartosiewicz.
Finał play off
1 mecz: Dach Max - Jakuzzi 3 : 0 (1:0), bramki: Rafał Bajurski, 

Robert Bajurski, Kamil Bartosiewicz.
rewanż: Jakuzzi - Dach Max 3: 5 (0:4), bramki: Jarosław Sten-

cel 2, Kamil Bartosiewicz:2, Łukasz Chojnacki 
Wręczono indywidualne nagrody w postaci okazałych statu-

etek i sprzętu sportowego dla najlepszego zawodnika ligi, którym 
jednogłośnie wybrano Kamila Bartosiewicza, oraz dla najskutecz-
niejszego strzelca, którym również okazał się nasz Kamil Barto-
siewicz, zdobywca 30 goli. 

/red/
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40 LAT  ŁUCZNIKÓW „MAZOWSZA”

Kiedy w roku 1968 kilku miłośników sportu organizowało 
sekcję łuczniczą „Mazowsza”  Teresin w ramach Ludowych  
Zespołów Sportowych, zapewne nie przypuszczało, że 40 lat 
później  będzie można na wspaniałym jubileuszu podsumo-
wać piękne dokonania i snuć dalekosiężne plany na przyszłość.  
Przez te lata, sekcja doczekała się wielkich światowych sukce-
sów sportowych: w 1980 roku Alicja Ciskowska została in-
dywidualną v-ce mistrzynia świata  i zdobyła brąz mistrzostw 
Europy a w 1996 r. na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie  
Katarzyna Klata wraz z koleżankami z drużyny wywalczyła 
brązowy olimpijski medal, jedyny jak dotychczas olimpijski 
medal sportowca z Teresina.  Po za tym, teresińscy łucznicy 
zdobywali setki medali i pucharów na zawodach międzynaro-
dowych i krajowych.

Z tamtych czasów po dziś dzień, teresińską łuczniczą trady-
cję rozsławia Ryszard Kowalski, który jest wychowawcą kilku 
pokoleń sportowców a sam jeszcze uczestniczy w rywalizacji 
jako zawodnik w konkurencji łuków bloczkowych. Jest czło-
wiekiem orkiestrą: zawodnikiem, sędzią, trenerem i gospoda-
rzem łuczniczego ośrodka. 

Aby uczcić ten godny jubileusz, w sobotę i niedzielę hali 
teresińskiego GOSiR-u odbyły się Międzynarodowe Halowe 
Mistrzostwa Mazowsza z udziałem całej krajowej czołówki.  
Wzięło w nich udział 108 zawodników z większości polskich 
łuczniczych ośrodków jak również klub z białoruskiego Brze-
ścia Jak zawsze, tak i tym razem reprezentanci gospodarzy od-
nieśli sportowe sukcesy.

Wśród sław lat minionych, mogliśmy zobaczyć wieloletnie-
go trenera Macieja Stawickiego, wspomnianą wcześniej Alicję  
Ciskowską – Maciągowską. Przybyli także przedstawiciele 
władz Polskiego Związku Łuczniczego i naszej gminy. Wójt 
Marek Olechowski był w przeszłości również  trenerem w „Ma-
zowszu”,  jednym z pierwszych, którzy wprowadzali na świato-
we łucznicze salony Katarzynę Klatę. Obecny był również Adam 
Pazdyka – trener, który doprowadził Katarzynę do olimpijskich 
laurów.  Władze gminy reprezentowali ponadto: Przewodniczą-
cy Rady Gminy Bogdan Linard, Skarbnik Jadwiga Durczak, 
a także Dyrektor teresińskiego GOSiR-u Krzysztof Walencik. 
Gościliśmy również przedstawicieli powiatu sochaczewskie-
go ze Starostą Tadeuszem Korysiem i dr Janem Aleksandrem 
Łopatą. Zawody zaszczycił swoją obecnością wielki przyja-
ciel sportowców Jerzy Krupa. Jubileusz był również okazją do 
pożegnań. V-ce Prezes Polskiego Związku Łuczniczego, Jan  
Konopczyński jak również, Prezes Okręgowego Związku Łucz-
niczego Paweł Soliński, oficjalnie pożegnali kończącą niedaw-
no zawodniczą karierę Katarzynę Klatę jak i kilka lat wcześniej 

Alicję Maciągowską. Odbyło się również oddzielne pożegnanie 
Katarzyny Klaty przez władze gminy Teresin. Okolicznościo-
we, jubileuszowe puchary „Mazowsze” Teresin otrzymało od 
zaprzyjaźnionych klubów: Boruty Zgierz i Stelli Kielce. 

W rywalizacji sportowej tym razem, wśród łuczników  
Mazowsza najlepiej wypadła drużyna łuków bloczkowych  
(R. Kowalski, S. Radziszewski, J. Boguta), która wywalczyła 
złoty medal oraz najmłodsi reprezentanci Teresina - młodzicy: 
srebro wystrzelał Szymon Gawiński a brąz Arkadiusz Piórkow-
ski. Panu Ryszardowi zabrakło jednego punktu, aby znaleźć się 
w półfinale rywalizacji indywidualnej compaundowców i osta-
tecznie zajął on piątą lokatę. 

Miejsca uzyskane przez zawodników „Mazowsza” Teresin:
Młodzicy: 
2. Szymon Gawiński, 
3. Arkadiusz Piórkowski
Juniorki młodsze: 
5.Ola Klata, 
6. Justyna Rosa
Juniorzy młodsi: 
4. Michał Gawiński
Łuki bloczkowe: 
4. Sławomir Radziszewski, 
5. Ryszard Kowalski
Seniorzy: 
11. Adam Kwiek
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom, bez któ-

rych wsparcia nie udałoby się zorganizować obchodów w takim 
stopniu. Są to: Urząd Gminy Teresin, Stefan Grzybek, Ludwik 
Wołczyński, Greiner, Elżbieta i Jerzy Stępniak, Polskie Młyny 
S.A., Siekierski, Bank Spółdzielczy w Teresinie, Omnibus Piotr 
Szymański.

Czterdzieści lat minęło, pozostały wzruszające wspomnie-
nia, ale najważniejsza jest przyszłość. Obecnie sekcja szkoli 
młodych zawodników, którzy pod okiem Katarzyny Klaty czy-
nią błyskawiczne postępy. Zapewne za kilka lat, będzie o nich 
słychać na zawodach najwyższej światowej rangi.  

Dziękujemy sponsorom za pomoc w zorganizowaniu tej 
pięknej uroczystości i licznie przybyłym zawodnikom za do-
cenienie teresińskiego jubileuszu – w sobotę i niedzielę obej-
rzeliśmy wspaniale zorganizowane zawody. Jednak nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie jedna osoba. Ryszard Kowalski –  
legenda teresińskiego łucznictwa, który był obecny przy zakła-
daniu sekcji, przez 40 lat jej działalności jak również, obecny 
jest dzisiaj. W dalszym ciągu dbający o jej rozwój, prawdziwy 
jej gospodarz. Należą mu się wyrazy najwyższego sportowego 
uznania. Sto lat Panie Ryszardzie!

Marcin Maciąg 
„Express Sochaczewski”
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