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Trwa wyścig polskich samo-
rządów o pozyskanie środków  
z nowego budżetu Unii Europej-
skiej 2014 – 2020.  Jest to praw-
dopodobnie ostatnia perspekty-
wa finansowa przeznaczona dla 
młodych członków Wspólnoty,  
w tym Polski. 

Z poprzedniego budżetu 
2007 – 2013 Gmina Teresin zre-
alizowała wiele inwestycyjnych 
zamierzeń. Wybudowano „ob-
wodnicę” Teresina, czyli we-
wnętrzną drogę scalającą tereny 
inwestycyjne, zmodernizowana 
i rozbudowana została Oczysz-
czalnia Ścieków w Granicach. 
Powstały nowe obiekty infra-
struktury rekreacyjno-sportowej: 
plac zabaw i boisko sportowe na 
Osiedlu Granice, boisko na Osie-
dlu RSP Teresin, „Skwer Małego 
Rycerzyka” w Teresinie-Gaju. 

Sporo środków pozyska-
ne zostało też na tzw. projekty 
miękkie. Tak jak w poprzednich 
latach, największa konkuren-
cja jest w obszarze środków ze-
wnętrznych przeznaczonych na 
budowę i modernizację dróg. Po 

uzupełnieniach naszego wniosku 
o dofinansowanie dziesięciu dróg 
ostateczną decyzję Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów 
Unijnych w tej sprawie Gmina 
Teresin ma otrzymać w czerwcu. 

Po raz pierwszy też w tej per-
spektywie finansowej pojawiły się 
środki na rewitalizację obszarów 
wiejskich. Przez rewitalizację ro-
zumie się przywrócenie tzw. ob-
szarom zdegradowanym swojej 
pierwotnej funkcji poprzez od-
budowę budynków i stworzenie 
w nich nowej oferty dla miesz-
kańców. Gmina Teresin opraco-
wała Lokalny Program Rewitali-
zacji, w którym znalazł się m.in. 
dworzec PKP Teresin – Niepo-
kalanów, będący jej własnością. 
W maju został złożony wniosek 
„Poprawa dostępności do zaso-
bów kultury poprzez ich roz-
wój i efektywne wykorzystanie”  
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Jego podstawą 
stały się nagrodzone w ubiegło-
rocznym konkursie prace na 
opracowanie koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej zago-

spodarowania budynku dworca 
PKP i terenów przyległych. Czę-
ści budynku dworca (włączając 
również piwnice) chcemy nadać 
kształt kulturalno-edukacyjny. 
Nasz projekt przewiduje m.in. 
przeniesienie kina z Teresińskie-
go Ośrodka Kultury, urządzenie 
nowoczesnej galerii z herbaciar-
nią i kawiarnią oraz przekształ-
cenie placu w teren rekreacyjny, 
uwzględniając też istniejący Po-
mnik 20. Rozstrzelanych z Pa-
wiaka. 

Kolejnym nowym obszarem 
w zakresie funduszy unijnych 
są Odnawialne Źródła Energii 
(OZE). Wspólnie z Gminą So-
chaczew, Nową Suchą i Rybnem, 
Teresin przygotowuje wniosek 
na dofinansowanie instalacji fo-
towoltaicznych (produkujących 
prąd), pomp ciepła oraz kotłów 
na biomasę. We wniosku znala-
zły się budynki gminne, a także 
domy indywidualnych miesz-
kańców. Program OZE spotkał 
się ze sporym zainteresowaniem 
naszych mieszkańców – wnioski 
w tej sprawie złożyło blisko 100 

osób. Dofinansowanie może tu 
wynieść nawet  80 %, a więc jest 
bardzo atrakcyjne. Pozostałe, 
ok. 20 % leży po stronie benefi-
cjenta. Pozyskanie tych środków 
daje szansę na duże oszczędności  
w opłatach za energię elektrycz-
ną, ciepłą wodę i ogrzewanie. 

Jeszcze w tym roku będą 
ogłaszane konkursy na projek-
ty z Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego”. W tym 
budżecie LGD szczególne miej-
sce znalazły środki finansowe na 
rozwój mikroprzedsiębiorczości 
i tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Nabór wniosków z tego pro-
gramu odbędzie się w II połowie 
2016 roku. W 2017 roku Gmina 
Teresin będzie aplikowała o środ-
ki na infrastrukturę turystycz-
no-rekreacyjną. Wszystkich za-
interesowanych możliwościami 
pozyskania dodatkowych fundu-
szy prosimy o kontakt z Zespo-
łem Pozyskiwania Funduszy Po-
zabudżetowych Urzędu Gminy 
Teresin, tel. 46 864-25-67. 

Dziewiętnaście sztuk wygod-
nych i stylowych ławeczek stanęło 
w Teresinie. Nowe siedziska usta-
wione zostały m.in. wzdłuż ulic: 
Szymanowskiej, Alei XX-lecia, 
Zielonej. Zostały one zakupione 
ze środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Teresin. Łączny koszt 
wyniósł blisko 10 tys. zł. – Nie 
ukrywam, że inicjatywa zakupu 
i postawienia ławek i koszy na 
śmieci narodziła się jeszcze za 
poprzedniej kadencji rady sołec-

kiej, kiedy sołtysem był p. Paweł 
Przedpełski. Z inicjatywą zakupu 
ławek zgłaszali się też mieszkańcy 
Teresina  – przyznała Katarzyna 
Klata, obecna sołtys. Teraz kon-
cepcję udało się zrealizować, co 
zapewne ucieszyło wielu miesz-
kańców Teresina. Podczas spa-
ceru czy zakupów będą mogli na 
moment przysiąść i odpocząć. 

Coraz trudniej o fundusze unijne

Jest gdzie i na czym posiedzieć 
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W połowie maja b.r. po kil-
kumiesięcznych negocjacjach 
ustalono przebieg linii najwyż-
szych napięć 400 KV biegnącej  
z Kozienic do Ołtarzewa. Dlatego 
dopiero teraz możemy poinfor-
mować o ostatecznej wersji prze-
biegu tej strategicznie ważnej, ale 
jednocześnie społecznie kontro-
wersyjnej inwestycji. Inwestycja ta 
oszacowana na ok. 500 milionów 
złotych i licząca ok. 120 km ma 
wyprowadzić energię z Elektrow-
ni w Kozienicach z nowego bloku 
o mocy 1000 MW. Jest ona nie-
zbędna dla zapewnienia energii 
nie tylko dla stolicy i aglomeracji 
warszawskiej. Wpisana jest też  
w Krajowy System Elektroenerge-
tyczny. 

Ze względu na charakter  
i wielkość inwestycji wzbudzała 
ona wiele kontrowersji. Społecz-
ności lokalne obawiały się głów-
nie o szkodliwy wpływ linii na 
zdrowie. Dlatego już pierwsza 
koncepcja spotkała się z dużym 
sprzeciwem. Podobnie kolejne. 

Od II połowy ubiegłego roku 
powstawały nowe pomysły na 
przebieg linii 400 KV. Jeden z wa-
riantów przebiegał południowym 
skrajem naszej gminy, biegnąc 
od strony Wiskitek w kierunku 
Błonia. W lutym tego roku zde-
cydowany protest w tej sprawie 

do Ministerstwa Rozwoju, Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych wysłany został z Urzędu 
Gminy Teresin. W tej, wydawa-
łoby się, patowej sytuacji mediacji 
w celu ustaleniu przebiegu tej linii 
podjął się Inwestor, czyli Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. Nego-
cjacje prowadził profesor Andrzej 

Kraszewski z Politechniki War-
szawskiej, mający w swym dorob-
ku negocjacje w głośnej sprawie 
Rospudy. Powołana została Grupa 
Robocza, składająca się z przed-
stawicieli zainteresowanych gmin 
i lokalnych stowarzyszeń. Wielo-

godzinnym negocjacjom odbywa-
jącym się w Centrum Partnerstwa 
Społecznego im. Andrzeja Bącz-
kowskiego w Warszawie towarzy-
szyły ogromne emocje i zaintere-
sowanie mediów. 

Ostatnie posiedzenie Gru-
py Roboczej odbyło się 16 maja 
br. Zaprezentowano tam wyniki 
Partycypacyjnej Analizy Wielo-

kryterialnej, mającej za zadanie 
wybranie najbardziej optymal-
nego (co nie znaczy idealnego) 
przebiegu tej linii. Spośród pię-
ciu alternatywnych wariantów 
najwyższą punktację uzyskał tzw. 
wariant korytarzowy. Biegnie on 

z Kozienic przez gminy Magnu-
szew, Warka, Chynów, Grójec, 
Pniewy, Żabia Wola, Mszczonów, 
Radziejowice, Żyrardów, Wiskit-
ki, Baranów, Grodzisk Mazowiec-
ki, Brwinów, Błonie i dochodzi 
do Ołtarzewa w gminie Ożarów 
Mazowiecki. Głównym plusem 
tego wariantu jest umieszczenie 
linii elektroenergetycznej w pa-
sie drogowym drogi krajowej DK 
50 Grójec – Wiskitki i autostrady 
A2 Wiskitki – Warszawa. Według 
zapewnień obecnego w całych 
negocjacjach Cezarego Szweda, 
wiceprezesa Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych, wariant ten 
będzie podstawą szczegółowego 
wytyczenia trasy w terenie. In-
westycja ma być zrealizowana do 
końca 2018 roku. Wydaje się, że 
sprawa ustalenia przebiegu linii 
400 KV została zamknięta, choć 
część „przegranych” gmin zapo-
wiedziała protesty i odwołania, ze 
Strasburgiem włącznie do wszyst-
kich dozwolonych prawem insty-
tucji, w tym do Strasburga.

Marek Jaworski, 
zastępca Wójta gminy Teresin

400 KV OMINIE GMINĘ TERESIN

We wtorek 10 maja 2016 roku w godzinach wieczornych odszedł do 
Pana Ś.P. Jerzy Włodarczyk, sołtys wsi Izbiska w latach 1990 – 2016. 

Cenne doświadczenia w pracy społecznej zdobywał jako radny Gmin-
nej Rady Narodowej. Od początku dał się poznać jako ambitny działacz, 
umiejący jednoczyć mieszkańców Izbisk wokół ważnych  lokalnych spraw:  
telefonizacji, wodociągowania, budowy dróg oraz oświetlenia wsi. Jego 
szczególnym „oczkiem w głowie” była integracja mieszkańców wsi. Zaini-
cjował, jako jeden z pierwszych, coroczne  plenerowe spotkania mieszkań-
ców Izbisk. Był człowiekiem wrażliwym na ludzkie potrzeby, zwłaszcza 
osób starszych  i samotnych. Konstruktywnie współpracował z Urzędem 
Gminy Teresin i jednostkami organizacyjnymi, służąc swoim cennym do-
świadczeniem i dobrą radą. Za swoją społeczną pracę wielokrotnie odzna-
czany, w tym m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Pozostawił po osobie wiele społecznego dobra, a przede wszystkim  
- ogromną ludzką wdzięczność... 

Pani Halinie - żonie, całej Rodzinie oraz wszystkim bliskim Ś.P. Jerze-
go Włodarczyka składamy wyrazy szczerego współczucia

Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Bogdan Linard
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Wójt Gminy Teresin infor-
muje, iż Wojewoda Mazowiecki 
rozstrzygnięciem nadzorczym 
stwierdził nieważność uchwały Nr 
XIX/124/2016 Rady Gminy Te-

resin z dnia 18 marca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 

Teresin w 2016 roku”.
W związku z powyższym 

Gmina Teresin nie ma możliwo-
ści dofinansowywania na rzecz 
właścicieli zwierząt wykonywania 

zabiegów kastracji i sterylizacji 
psów i kotów oraz dokonywania 
zabiegów weterynaryjnych, m.in. 
usypiania ślepych miotów.

Ostatnie informacje dotyczą-
ce możliwości wybudowania tunelu  
( w nomenklaturze kolejowej – podziem-
nego wiaduktu ) nie napawały dużym 
optymizmem. Jak Państwo pamiętacie,  
w czasie rozmów między Gminą Teresin, 
Powiatem Sochaczewskim a przedsta-
wicielami Spółki Polskie Linie Kolejowe 
następowała coraz większa eskalacja trud-
nych do spełnienia warunków technicz-
nych. Chodziło m.in. o konieczność zosta-
wienia na platformie  przejazdowej miejsca 
na dwa dodatkowe tory wraz ze strefą bez-
pieczeństwa. Strona kolejowa nie widziała 
także możliwości współfinansowania tej 
ogromnej inwestycji. W ciągu kilku mie-
sięcy zmieniły się władze Spółki PKP, jak 
również PLK. Co dla nas istotniejsze – 
uległy także zmianie zasady prowadzenia 
inwestycji na terenach kolejowych, takich 
jak ,, nasz tunel”. Obecnie absolutnie nie 
ma żadnej możliwości, aby takie inwesty-
cje samodzielnie prowadziły samorządy. 
Rolę inwestora musi pełnić PLK. Nie jest 
też możliwe, abyśmy to my, jak to było  
w założeniach jeszcze pół roku temu, przy-
gotowali projekt techniczny tunelu. Od wy-
boru nowego Zarządu PLK minął miesiąc,  
a udało mi się w dniu 27 maja b.r. do-
prowadzić do spotkania z panem Grze-

gorzem Muszyńskim, członkiem Zarzą-
du, Dyrektorem ds. Realizacji Inwestycji 
PLK. Rozmowy toczyły się przy udziale 
pani Małgorzaty Dębowskiej, Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg Sochaczew. 
Pierwszy raz rozmowy z przedstawicie-
lem władz PLK były bardzo konkretne. 
W ich wyniku ustaliliśmy, że przy part-
nerskim podejściu obydwu stron ( samo-
rządowej i kolejowej ) istnieje ogromna 
szansa na realizację tak potrzebnego 
Teresinowi obiektu. Wspólne rozmowy  
i ustalenia muszą zakończyć się podpisa-
niem umowy, w której zostaną określo-
ne szczegółowe zadania każdej ze stron.  
W tym celu Prezes PLK wydeleguje 
osobę, która na roboczo będzie odpo-
wiedzialna za przygotowanie tego do-
kumentu, a w następnym etapie – całej 
inwestycji. Według mnie, najistotniejszym 
z tego spotkania jest to, że najważniejsza 
osoba kierująca inwestycjami w PLK  zgo-
dziła się z naszymi argumentami i stwier-
dziła konieczność wybudowania tunelu  
w Teresinie. Do podpisania umowy może 
dojść w ciągu kilku miesięcy.

Marek Olechowski Wójt Gminy Teresin

NOC BIBLIOTEK  (Gminna 
Biblioteka Publiczna w Teresinie) 
– początek godz.18.00.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 
(Warszawa)

  - Początek – godz.8.00 (Plac 
Piłsudskiego w Warszawie). Uro-
czyste wniesienie relikwii św. 

Maksymiliana Kolbego do Świątyni Opatrzności 
Bożej (o godzinie 12.00 – Msza święta, a po niej 
uroczyste otwarcie Miasteczka dla Dzieci z wielo-
ma atrakcjami).

– III RAJD ROWEROWY   
„SZLAKIEM PAŁACÓW  
I DWORÓW” (trasa: Teresin 
– Seroki - Pawłowice – Nowe 
Paski).  Start: Pałac Druckich – 

Lubeckich w Teresinie, godz. 11.00.

„III ZJAZD POJAZDÓW 
ZABYTKOWYCH IM. KS. 
WŁ. DRUCKIEGO – LUBEC-
KIEGO”  w Szymanowie (przy 
Klasztorze Sióstr Niepokalanek). 

W programie m.in. pokaz pojazdów zabytko-
wych, konkursy z nagrodami, stoiska gastrono-
miczne, muzyka country. Początek – godz. 15.00.

MISTRZOSTWA MAZOW-
SZA DZIECI W LEKKOATLE-
TYCE 

(godz. 11.00, stadion GO-
SiR Teresin).

Festyn „TERESIŃSKA NOC 
CZERWCOWA”  (miejsce – plac 
po starej Szkole Podstawowej w 
Teresinie). 

 - początek – godz. 15.00. 

DZIEŃ DZIECKA i FESTYN 
„RODZINA RAZEM”  (plac po 
starej Szkole Podstawowej w Te-
resinie przy Alei XX-lecia) – po-
czątek godz.15.00

KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,PROGRAMU OPIEKI NAD 
ZWIERZĘTAMI’’

TUNEL: NOWE WŁADZE  
– NOWE MOŻLIWOŚCI

CO? – GDZIE? 
– KIEDY? czyli 

nasze propozycje 
na CZERWIEC

pt.-sob.

niedziela

sobota

niedziela

sobota

sobota

sobota

3/4
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11

12

18

25
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Kobiety jak te kwiaty
Cóż to był za koncert! Już 

po raz kolejny mieliśmy okazję 
wysłuchać koncertu w wykona-
niu dziewcząt z najstarszej grupy 
sekcji wokalnej TOK. Ćwiczą one 
pod kierunkiem instruktorki Jo-
anny Cieśniewskiej, która mówi 
– Kiedy kilka lat temu tworzyłyśmy 
zespół, w którym miały śpiewać 
osoby, które traktują śpiew hobby-
stycznie, nie spodziewałyśmy się, że 
do dziś będziemy mieć za sobą kil-
ka wspaniałych koncertów, nieza-
pomnianych prób, dyskusji, fajnej 
współpracy z różnymi muzykami. 
Nie sądziłyśmy, że będziemy mogły 
„wziąć na warsztat” dość trudne, 
poważne piosenki. Ale się udało. 
A ponieważ zespół jest czysto ko-
biecy, postanowiłyśmy o różnych 
obliczach kobiet właśnie zebrać 
piosenki.

Muzyczna uczta pod hasłem 
„Kobiety jak te kwiaty” spotka-
ła się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem publiczności, która 
gorąco oklaskiwała artystki. Na 
kameralnej scenie Teresińskiego 

Ośrodka Kultury wystąpił zespół 
w składzie: Kamila Gołaszewska
-Kotlarz, Mariola Marczak-Grzy-
bek, Małgorzata Odolczyk, Anna 
Karaś oraz Joanna Cieśniewska. 
Muzycznie wsparli je mężczyźni - 
Daniel Staniak, Łukasz Kamionka 
i Kamil Sobczak. W wykonaniu 
zespołu usłyszeliśmy wiele pol-
skich przebojów lat 70, 80 i 90-
tych, których tematem przewod-
nim była właśnie kobieta. 

Cała sala wspólnie bawiła się 
choćby podczas takich utworów 
jak - „Damą być”, „Bo z dziew-
czynami…” czy „Jestem śliczna, 
higieniczna”. 

Dlaczego taki tytuł koncertu? 
Bo kobiety są jak kwiaty… tak róż-
ne. Nieprzewidywalne… - tłuma-
czyły nasze artystki. I taki też był 
ich koncert, pełen zabawy, ale też 
wzruszeń i niebanalnych emocji. 
Dziękujemy i czekamy na kolejne 
występy naszej uroczej grupy.
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GMINA TERESIN W RADIO  
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 10 czerwca 2016 roku  o godzinie 13.10 
– rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, 

dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

GMINA TERESIN W RADIO  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa 1 czerwca 2016 roku  o godzinie 9.30 
- rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, 

dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.
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Przedszkolaki ze wszystkich 
grup brały udział w zajęciach bi-
bliotecznych z okazji „Tygodnia 
Bibliotek” w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Teresinie. Panie bi-
bliotekarki czytały dzieciom ulu-
bione bajki, opowiedziały o ich 
pracy i oprowadziły po bibliotece. 

W ramach spotkań „Podziel 
się swoimi zainteresowaniami – 
moje hobby” dzieci uczestniczyły 
w pokazach sportowych zorgani-
zowanych przez p. Krystiana, tre-
nera piłki ręcznej i p. Macieja, tre-
nera zapasów. Spotkanie odbyło 
się na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Teresinie. 
Maluchy miały okazję obejrzeć 
pokazy gimnastyczne. 

Dzieci z naszego przedszkola 
chętnie oglądają przedstawienia 
teatralne i uczestniczą w koncer-
tach edukacyjnych organizowa-
nych cyklicznie. 

Dużą atrakcją była wyciecz-
ka autokarowa do Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Chodakowie 
na spektakl teatralny pt. „Kot  
w butach”. Wszystkie dzieci z zain-
teresowaniem śledziły poczynania 
sprytnego kota, podziwiały sceno-
grafię i oprawę muzyczną. 

Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel ze Społecznego 

Przedszkola Integracyjnego  
w Teresinie

To słowa naszej absolwentki, 
Elen, tegorocznej maturzystki, 
która odwiedziła nas, aby podzię-
kować, za najlepszy i najpiękniej-
szy czas w jej życiu, czyli za trzy 
lata nauki w gimnazjum. 

Wspieramy zarówno uczniów 
jak i rodziców. Nie tylko uczymy, 
ale także pomagamy rozwiązy-
wać problemy. Organizujemy 
warsztaty psychologiczne, debaty 
dla uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Wyjeżdżamy na wycieczki 

przedmiotowe i  krajoznawcze, 
przygotowujemy imprezy szkol-
ne, uczestniczymy w konkursach 
i zawodach sportowych. Jesteśmy 
otwarci na propozycje uczniów  
i rodziców.

W tym roku szkolnym mię-
dzy innymi odbył się Europejski 
Dzień Języków Obcych, Dzień 
Patrona, Noc Filmowa, Tydzień 
Zdrowia, Tydzień Humanistycz-
ny, Światowy Dzień Matematyki, 
Dzień Ziemi, Trzymaj Formę, 

Wiem, co jem czy Kolorowy 
dzień bez jedynek. To tylko nie-
które nasze szkolne imprezy. 

Prowadzimy szereg zajęć 
pozalekcyjnych, dzięki którym 
młodzież rozwija swoje pasje  
i zainteresowania, a także uczy 
się kreatywności, wrażliwości  
i bezinteresowności. 

W pracy z młodzieżą ważna 
jest konsekwencja w stosowaniu 
przyjętych reguł, wzajemny sza-
cunek i zaufanie. Dlatego razem 

z rodzicami dbamy o rozwój  
i bezpieczeństwo młodego czło-
wieka. Chronimy młodzież przed 
przemocą fizyczną, psychiczną  
i używkami. Zapraszamy do od-
wiedzenia naszej strony interne-
towej teresin.hekko.pl

Dyrektor Gimnazjum 
im. św. Franciszka z Asyżu 

w Teresinie

SPRZEDAM DZIAŁKI NIEZABUDOWANE 
w obrębie Granice gm. Teresin

1. działka  - pow. 2122 m2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (bezpośrednio przy trasie Warszawa Poznań),
2. działka – pow. 1500 m2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3. działka – pow. 1500 m2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4. działka – pow. 1085 m2 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Więcej informacji pod nr tel. 734-427-051
Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji oraz prezentacji powyższych nieruchomości.

W Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 
najważniejszy jest uczeń

Aktualności ze Społecznego Przedszkola 
Integracyjnego
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Questing 2016 czyli leśne poszukiwanie skarbu 
To już druga edycja teresińskiego questingu, zabawy z elementami harcerskich podchodów i gry miejskiej. Po ubiegłorocznym sukcesie, organizato-

rzy – Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy Teresin - zdecydowali, że rodzinną imprezę należy powtórzyć. W niedzielne (24 kwietnia) popołudnie  
w zabawie uczestniczyło mnóstwo osób - dzieci, młodzież jak i starsi mieszkańcy naszej gminy i okolic. 

Start i meta gry terenowej znajdowały się na terenie Ośrodka „Leśne Zacisze”. Uczestnicy poruszali się leśnymi ścieżkami, a także wokół Pałacu 
Druckiego-Lubeckiego. Rozwiązania poszczególnych zagadek ukryte były na szlaku, który jak się potem okazało, wiódł do miejsca, gdzie ukryty był skarb 
- pieczęć z wizerunkiem teresińskiego Pałacu. 

Zabawę na łonie natury zakończyło wspólne biesiadowanie przy grillu. Był to znakomity przykład na rodzinne spędzenie wolnego czasu, tym bardziej, 
że tego dnia pogoda sprzyjała leśnym wędrówkom. 

 Marcin Odolczyk
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Pod koniec kwietnia br. został rozstrzygnięty powia-
towy konkurs „Zaklinajmy… zaczytajmy… zimę”. Jury 
konkursu nagrodziło aż trzy fotografie, które zostały wy-
konane przez uczennice Szkoły Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Teresinie. Julia Pawłowska z klasy IV 
b zajęła pierwsze miejsce, drugie przypadło Zofii Majcher 
z klasy VI c, zaś na trzecim stopniu podium stanęła Natalia 
Glińska z klasy V a. 

Sukcesy dziewcząt, które uczęszczają na zajęcia szkol-
nego koła fotograficznego cieszą ogromnie, zwłaszcza, że 
na konkurs wpłynęło ponad 100 prac z naszego powiatu! 
Organizatorem konkursu była Biblioteka Pedagogiczna  
z Sochaczewa. Laureatkom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

Dorota Rachoń
opiekun koła fotograficznego

Szkołę Podstawową w Teresinie 
utworzono  w 1956r. jako czterokla-
sowy punkt filialny Szkoły Podstawo-
wej w Paprotni. Na początku zajęcia 
odbywały się w budynku należącym 
do Państwowego Ośrodka Maszyno-
wego. Dynamiczny rozwój zakładów 
przemysłowych w Teresinie spowo-
dował wzrost ruchu osiedleńczego na 
tym terenie. W 1957 roku liczba dzieci  
w rejonie Teresina zwiększyła się do 
około 270. Na potrzeby szkoły prze-
kazano dawny pałac Druckich-Lu-
beckich, w którym powstała pełna 
siedmioklasowa Szkoła Podstawowa. 
Tymczasem wciąż podejmowano sta-
rania o budowę nowej szkoły. W 1960 
roku kierownictwo szkoły objął Ry-
szard Gierczak.

Nowy budynek oddano do użytku 
w roku szkolnym 1961/62. Mieściło się 
w nim osiem sal lekcyjnych, sala gim-
nastyczna, stołówka oraz biblioteka. 
Wkrótce okazało się, że nowy obiekt 
jest niewystarczający. W nowym bu-
dynku uczyło się już 343 uczniów  
w dziewięciu oddziałach. Szkoła od-
czuwała brak sprzętu i pomocy nauko-
wych, gdyż oddano ja do użytku bez 

wyposażenia. Z trudem zdobywano 
środki na wyposażenie pomieszczeń 
dydaktycznych. W 1966 roku nastąpiły 
zmiany w organizacji szkolnictwa pod-
stawowego, wprowadzono klasę ósmą.

Szkoła w Teresinie od początku 
swego istnienia należała do wyróżnia-
jących się w powiecie sochaczewskim. 
Ze względu na położenie i rozwój 
osiedla władze kierowały do Teresina 
nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. 
Doświadczeni pedagodzy służyli po-
mocą innym nauczycielom powiatu. 
W Teresinie odbywały się dla nauczy-
cieli konferencje, na których prowa-
dzono lekcje pokazowe. Ponad 50% 
uczniów podejmowało naukę w szko-
łach średnich.

W maju 1970 roku kierownik 
Ryszard Gierczak odszedł do pracy na 
inne stanowisko. Czasowo zastąpiła go 
Genowefa Gigier, a od nowego roku 
szkolnego pracą szkoły pokierował 
Stanisław Lewandowski. Szkoła liczy-
ła wówczas 17 oddziałów do których 
uczęszczało 456 uczniów. W 1973 
roku, w okresie tworzenia zbiorczych 
szkół gminnych sytuacja lokalowa 
placówki znów się skomplikowała; 

w ośmiu salach lekcyjnych musiało 
się pomieścić 18 oddziałów (ponad 
400 uczniów). Zaczęto dowozić dzie-
ci z Pask i okolic. Dyrektorem został 
Aleksander Kazmierczak. W latach 
1975-1984 szkołami w gminie kiero-
wał Bronisław Dominiak. Warunki 
lokalowe nie zmieniły się, a dzieci 
wciąż przybywało. Zmusiło to szkołę 
do pracy w systemie trójzmianowym. 
W roku 1984 dokonano kolejnej reor-
ganizacji szkolnictwa. Miejsce Broni-
sława Dominiaka, który został Inspek-
torem Oświaty, zajęła Barbara Skrzos. 
W tym czasie do szkoły uczęszczało 
ponad 550 uczniów, a na początku lat 
dziewięćdziesiątych już ponad 700. 
W 1985 roku została oddana do użyt-
ku nowa część szkoły. Przybyło 12 sal 
lekcyjnych i sala gimnastyczna. Nie 
rozwiązało to jednak problemów loka-
lowych szkoły. Od wielu lat na remont 
czekała stara część szkoły. Wreszcie 
rozpoczęto wymianę instalacji central-
nego ogrzewania i elektrycznej.

W 1990 roku, w wyniku zmian 
ustrojowych dokonywanych w naszej 
ojczyźnie, samorząd terytorialny gmi-
ny, jako jeden z pierwszych w woje-

wództwie, postanowił przejąć na siebie 
odpowiedzialne zadanie prowadzenia 
szkół.

W 1991 roku pierwszym wybra-
nym z konkursu dyrektorem został 
Janusz Paszkowski.

Mimo wielu przeciwności, z ini-
cjatywy grupy radnych i dzięki olbrzy-
mim staraniom Rady Gminy, pozyska-
no na cele oświatowe dawny ośrodek 
szkoleniowy POM-u. Do budynku 
tego przeniesiono klasy I-III, tworząc 
tam SP nr1. Pozostałe oddziały utwo-
rzyły SP nr2. Pozwoliło to na pracę  
w systemie jednozmianowym.

Od roku 1994 dyrektorem szko-
ły jest Joanna Kornacka. 6 maja 1996 
roku SP nr 2 w Teresinie przyjęła imię 
św.Maksymiliana Kolbego. Od roku 
1999 po wprowadzeniu Reformy 
Oświaty Szkoła Podstawowa to klasy 
1-6. Dyrektorem szkoły zostaje Miro-
sława Guzik.

W roku 2002 szkoła zostaje prze-
niesiona do nowego,  wspaniałego 
budynku przy ulicy Al. ks. Druckiego
-Lubeckiego. Dyrektorem jest wów-
czas Wiesława Stalpińska.

W latach 2005-2009 funkcję dy-
rektora szkoły pełnił Grzegorz Wię-
cek. Obecnie dyrektorem jest Alicja 
Jachimczyk.

Wielu naszych absolwentów zdo-
było wyższe wykształcenie w różnych 
dziedzinach, pracują w administracji 
państwowej i samorządowej służbie 
zdrowia, oświacie i kulturze, środkach 
masowego przekazu, pozostają w sta-
nie kapłańskim i zakonnym oraz peł-
nią odpowiedzialne funkcje kierow-
nicze w różnych gałęziach gospodarki 
narodowej.

Źródło: spteresin.pl

Fotograficzne sukcesy uczennic Szkoły 
Podstawowej w Teresinie

SP Teresin – krótka historia

Julia Pawłowska Zosia Majcher Natalia Glińska
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Obchody jubileuszu 60-lecia 
Szkoły Podstawowej w Teresinie  
i 20-lecia nadania jej imienia św. Mak-
symiliana Kolbego przeszły już do hi-
storii, ale jeszcze na długo zostaną w 
naszej pamięci. 

Przygotowania do uroczystych 
obchodów trwały cały rok. Były to 
między innymi seria fantastycznych 
spotkań z ciekawymi absolwenta-
mi pod hasłem „A jednak warto się 
uczyć”. Z  naszymi uczniami spotkali 
się Adam Michalczyk – znany artysta 
estradowy, Katarzyna Klata – łucz-
niczka, brązowa medalistka igrzysk 
olimpijskich w Atlancie w 1994 roku, 

Cezary Wiśniewski - oficer Sił Po-
wietrznych, pilot myśliwca F 16 oraz 
Marzena Poruszek - anglistka, glob-
troterka i fotografka. 

W ciągu całego roku szkolnego 
odbywały się także konkursy – polo-
nistyczny wiedzy o szkole, jej historii 
i patronie, matematyczny pod hasłem 
„Liczę na Maksa” oraz plastyczny,  
o charakterze gminnym, którego te-
matem wiodącym była postać Patrona 
naszej szkoły. Nauczyciele i ucznio-
wie przygotowali dekoracje szkolne 
prezentujące zdjęcia z historii szkoły, 
wystawy małych artystów.

W piątek 10 maja 2016 roku 

odbyły się główne uroczystości. Roz-
poczęliśmy złożeniem kwiatów pod 
popiersiem ojca Maksymiliana w holu 
szkoły, a następnie uroczystą Mszą 
świętą w Bazylice Mniejszej w Niepo-
kalanowie, koncelebrowaną przez ojca 
proboszcza Andrzeja Sąsiadka oraz 
ojców Jarosława Pakułę i Piotra Sochę. 
Liturgię uświetnił chór szkolny.  

Po nabożeństwie przeszliśmy pod 
pomnik świętego Maksymiliana przy 
budynku bazyliki, by złożyć tam kwia-
ty i zaśpiewać hymn naszej szkoły. 

Następnie udaliśmy się do sali 
św. Bonawentury, która znajduje się 
na terenie klasztoru. Gości z wielką 
radością powitała dyrektor Alicja 
Jachimczyk. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na znakomitą tradycję 
szkoły, na jej długą i ciekawą histo-
rię i zaakcentowała rangę jubileuszu. 
Przywołała postać patrona – św. Mak-
symiliana Kolbego, którego postawa 
moralna jest wyznacznikiem warto-
ści, jakie pracownicy szkoły starają 
się wpajać uczniom i wychowankom.  
Wśród przybyłych gości byli dawni 
dyrektorzy szkoły, dyrektorzy szkół 
zlokalizowanych na terenie gminy, 
przedstawiciele władz gminy, radni, 
byli nauczyciele, uczniowie i pracow-
nicy oraz przyjaciele placówki. 

Z zainteresowaniem  wysłuchali-
śmy słów zastępcy wójta Marka Jawor-
skiego, przedstawicielki Mazowieckie-
go Kuratorium Oświaty, dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół, dyrektora Te-
resińskiego Ośrodka Kultury Mariu-
sza Cieśniewskiego, ojca proboszcza 
Andrzeja Sąsiadka, a także radnego  
i jednocześnie absolwenta naszej pla-
cówki Pawła Wróblewskiego, który 
z wielkim sentymentem wspomniał 
lata nauki w tej szkole.  Otrzymali-
śmy mnóstwo dobrych życzeń i - jak 
na urodziny przystało - podarunki, za 
które z całego serca dziękujemy.

Wszystkim zebranym w sali de-
dykowany był montaż słowno- mu-
zyczny przygotowany przez uczniów 
naszej szkoły pod kierunkiem pań: 
Wiesławy Milanowskiej, Anny Mako-
wieckiej, Doroty Rachoń, Agnieszki 
Fortuny i Katarzyny Fiołek.  Przed-
stawiał on scenki z życia Patrona 
placówki. Był on niezwykle liryczny 
i podkreślał wartość nauk ojca Mak-
symilian. W przedstawieniu udział 
wzięli uczniowie klas czwartych, pią-
tych i szóstych.

Po spektaklu obejrzeliśmy film 

zmontowany ze zdjęć, które poka-
zywały najważniejsze wydarzenia  
z roku jubileuszowego, czyli z całego 
niemalże roku szkolnego 2015/2016.  
Wszyscy mogli przekonać się, jak 
wiele dzieje się w naszej placówce i jak 
niezwykłe miesiące za nami. 

Na tym zakończyła się część 
oficjalna, po której udaliśmy się do 
szkoły. Na korytarzach goście oglą-
dali wystawy fotograficzne i kroniki, 
wpisywali się do księgi pamiątkowej, 
przez najstarszych uczniów naszej 
szkoły zostali oprowadzeni po salach 
lekcyjnych. Następnie w szkolnej 
świetlicy, przy kawie, herbacie i pysz-
nych przekąskach zagościły emocje, 
jakich nie spotykamy tu na co dzień. 
Na spotkanie przybyło wielu byłych 
pracowników szkoły, zatem radości 
i serdecznym powitaniom nie było 
końca. 

Przygotowaniom do rocznicy 
towarzyszyła wesołość, pozytywne 
emocje i dbałość o to, by było to nie-
codzienne wydarzenie. Mamy ogrom-
ną nadzieję, że odżyły wspomnienia, 
które napełniły mury naszej szkoły 
radością.  Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy przybyli, by potowarzy-
szyć dostojnej jubilatce w jej szczegól-
nym dniu.

Katarzyna Fiołek, 
Małgorzata Klata

Zdj. Krzysztof Rachoń / Marcin 
Odolczyk

Podwójny jubileusz Szkoły Podstawowej 
w Teresinie



Dzień 2 lipca 1931 przyjęto za ten, w któ-
rym powstała niepokalanowska straż. To już 
85 lat funkcjonowania tej niezwykle zasłużo-
nej jednostki, z której dumna jest cała Gmina 
Teresin. 

Dziś, OSP Niepokalanów to jedyna tego 
typu jednostka nie tylko w Polsce, ale i w ca-
łym świecie! - Niesiemy pomoc wszechstronnie, 
począwszy od kota na drzewie, poprzez zalaną 
piwnicę, do niesienia pomocy przy wypadkach 
drogowych, na wielkich pożarach skończywszy 
– mówił obecny prezes jednostki br. Janusz 
Kulak. 

Główne uroczystości jubileuszowe mia-
ły miejsce na dziedzińcu straży w sobotę 30 
kwietnia br. Wcześniej od rana, w sali św. Bo-
nawentury trwała sesja konferencyjna. Sym-
pozjum naukowe obejmowało kilka bardzo 
ciekawych wykładów związanych z tematyką 
strażacką, a wygłoszonych przez przedstawi-
cieli krajowego środowiska naukowego.

Setki wiernych modliło się w intencji stra-
żaków z Niepokalanowa podczas uroczystej 
Mszy św. w Bazylice Mniejszej. Nabożeństwu 
przewodniczył o. Wiesław Pyzio, prowincjał 
warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepoka-
lanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentual-
nych. 

Tuż po Mszy św. złożono kwiaty pod po-
mnikiem św. Maksymiliana Kolbego, założy-
ciela jednostki strażackiej w Niepokalanowie. 
W uroczystości przed siedzibą jednostki brali 
udział m.in. przedstawiciele władz duchow-
nych i samorządowych, czy delegaci władz 
pożarniczych na czele z generałem bryg. 
Wiesławem Leśniakiewiczem (otrzymał tytuł 
honorowego członka OSP Niepokalanów). 
Obchody uświetniał występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Przytyk.

Poświęcono też nowe auto ratowniczo-ga-
śnicze, które wzbogaciło wyposażenie niepo-
kalanowskiej jednostki. 

Co warte podkreślenia, OSP Niepokala-
nów otrzymała pamiątkowy medal Marszałka 
Województwa Mazowieckiego „Pro Mazovia”. 
Prestiżowe indywidualne wyróżnienia tego 
typu otrzymali też druhowie – Janusz Kulak, 
Stefan Banaszczuk, Michał Glinka i Marek 
Gąsiorowski. 

Obchodom towarzyszyła wystawa zabyt-
kowych pojazdów strażackich, które stanowiły 
niegdyś podstawowe wyposażenie braci stra-
żaków z OSP Niepokalanów. 

Na zakończenie wszyscy goście, a byli 
wśród nich także strażacy z zaprzyjaźnionej 
jednostki z Zęba (małopolskie) i jednostki  
z Niemiec, zostali zaproszeni do zwiedzenia 
tutejszego Muzeum Pożarnictwa, a zaraz po-
tem na wyśmienitą strażacką grochówkę.

Marcin Odolczyk

Strażackie 85-lecie 



Tegoroczne obchody Dnia Strażaka zosta-
ły połączone z uroczystościami 225. rocznicy 
Konstytucji Majowej i święta Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W słoneczny wtorek 3 maja 
poczty sztandarowe wszystkich siedmiu jed-
nostek OSP z terenu gminy, władze samorzą-
dowe gminy Teresin, tutejsi parafianie oraz 
zaproszeni goście przybyli do Mikołajewa. 

W kościele p.w. Świętych Męczenników 
Jana i Pawła Mszę św. koncelebrowali wspól-
nie – proboszcz ks. Janusz Zabłocki oraz o. 
Wiesław Koc, kapelan strażaków Gminy Te-
resin. Nabożeństwo uświetnił występ chóru 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochacze-
wie, którego koncertu można było też wysłu-
chać po zakończeniu tej części obchodów. 

Dzień Strażaka to znakomita okazja do 
wyróżnień wśród strażackiej braci. Druhów 
osobiście odznaczali m.in. dh Andrzej Tka-
czyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
oraz Bogdan Linard, przewodniczący Rady 
Gminy Teresin.

Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego 
w Sochaczewie zostało odznaczonych wielu 
strażaków z jednostek: OSP Skrzelew, OSP Pa-
protnia i OSP Mikołajew. 

Po uroczystościach w Mikołajewie stra-
żacy stworzyli specjalny konwój strażackich 
wozów, którymi przejechano na sygnałach do 
Paprotni „Traktem Św. Jana Pawła II”. 

Z kolei w niedzielę 15 maja świętowali 
strażacy z OSP Mikołajew. Uroczystości roz-

poczęły się Mszą św. w miejscowym kościele. 
Po jej zakończeniu druhowie z Mikołajewa 
wspólnie z druhami z OSP Wyczółki przema-
szerowali do miejscowej strażnicy. Tu, zbiór-
kę pododdziałów przeprowadził komendant 
gminny Dariusz Tartanus. 

Dodajmy jeszcze, że od niedawna preze-
sem OSP Mikołajew jest Barbara Wojtczak. To 
pierwsza kobieta – prezes w historii Ochotni-
czych Straży Pożarnych w gminie Teresin

Marcin Odolczyk

Wspólne świętowanie w Mikołajewie  
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Kółko filozoficzne w naszym 
gimnazjum jest pewną zagad-
ką. Nie ma bowiem przedmio-
tu o nazwie filozofia. A jednak 
uczniowie chętnie uczestniczą 
w zajęciach pozalekcyjnych, na 
których oprócz przeróżnych 
wyjaśnień, dociekań jest jeszcze 
miejsce na śpiew i taniec. Łą-
czenie nauki z zabawą najlepiej 
sprawdza się podczas niezapo-
mnianego Ogniska Filozofów – 
swoistej wspólnoty nauczycieli, 
uczniów, rodziców, absolwentów 
i przedstawicieli lokalnej władzy. 
Jak przystało na prawdziwych 
miłośników mądrości uczestnicy 
kółka biorą udział w konkursach 
i ogólnopolskich olimpiadach. 

 W tym roku uczennica kla-
sy trzeciej Joanna Świerżewska 
zakwalifikowała się do drugie-
go etapu XXVIII Olimpiady 
Filozoficznej.  Asia była jedyną 

gimnazjalistką na tej prestiżowej 
olimpiadzie, w której startowali 
uczniowie z liceów i techników. 
W dniu 22 kwietnia 2016 roku 
wspólnie z Gminną Biblioteką 
w Teresinie zapoczątkowaliśmy 
cykl warsztatów filozoficznych,  
prowadzonych przez panią Joan-
nę Wągiel z Pracowni Filozoficz-
nej Eureka w Warszawie. 

Na ostatnim spotkaniu po-
święconym wolności obecni 
byli: pani dyrektor Joanna Kor-
nacka, pani dyrektor Aleksandra 
Starus, wicewójt Marek Jaworski 
i opiekun kółka filozoficznego 
Zbigniew Biederka. Zaprosze-
ni goście byli pod wrażeniem 
wysokiego  poziomu dyskusji. 
Nasza młodzież spisała się na 
szóstkę.

                                                                                                       
Zbigniew Biederka

opiekun kółka filozoficznego

Integralną część uroczystej 
gali z okazji 60-lecia Szkoły Pod-
stawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie wypełniło 
wręczanie nagród dla laureatów 
gminnego konkursu plastyczne-
go, który szkoła zorganizowała 
właśnie na okoliczność swoje-
go święta. Wpłynęło na niego aż 
191 prac plastycznych z różnych 
szkół, w tym 121 stanowiły prace 
dzieci z klas nauczania początko-
wego.

Uczniowie klas 0-III wykony-
wali prace pt.: „Portret św. Mak-
symiliana Kolbe”. W najmłodszej 
grupie wiekowej 0-I nagrodzono 
i wyróżniono prace następują-

cych uczniów: Lena Bargieł kl. 
Ie – I miejsce  (SP Teresin), Ola 
Kadłubaj kl. Ib – II miejsce (SP 
Teresin), Patryk Tomaszewski 
kl. Ib – III miejsce (SP Teresin), 
Maja Siejka kl. 0c – wyróżnienie 
(SP Teresin), Maja Piotrowska kl. 
Ic – wyróżnienie (SP Teresin).

W grupie wiekowej II-III 
nagrody otrzymali: Anastazja 
Goryniak kl. IIa – I miejsce (SP 
Teresin), Wiktoria Babulewicz 
kl.IId   – II miejsce (SP Teresin), 
Michał Dąbrowski kl. IIa – III 
miejsce (SP Teresin), Gabrysia 
Szymańska kl. IIa – wyróżnienie 
(SP Teresin), Angelika Konopka 
kl. IIIa – wyróżnienie (SP Paprot-

nia), Julia Łużyńska kl. IIIb – wy-
różnienie (SP Paprotnia).

Uczniowie klas IV-VI wy-
konywali prace na temat „Sceny  
z życia św. Maksymiliana Kolbe-
go”. Nagrody otrzymali: Zuzanna 
Gołąb kl. VIa – I miejsce (SP Te-
resin), Zuzanna Śmigielska – II 
miejsce (SP Teresin), Zofia Maj-
cher– II miejsce (SP Teresin), Mi-
kołaj Bakalarski – III miejsce (SP 
Teresin), Damian Chojnacki – III 
miejsce (SP Teresin), Piotr Śliwa 
– wyróżnienie (SP Teresin), Borys 
Tomaszewski – wyróżnienie (SP  
Paprotnia).

Gimnazjaliści mieli za za-
danie wykonać prace na temat: 

„Święty Maksymilian uczy miło-
ści do drugiego człowieka”. Z prac 
gimnazjalistów nagrodzono: Ur-
szulę Ciesielską – I miejsce (Gim. 
Teresin), Agnieszkę Nowak – wy-
różnienie (Gim. Szymanów).

- Dziękujemy wszystkim 
uczniom, którzy wykonali prace 
plastyczne oraz ich opiekunom za 
udział w konkursie. Gratulujemy 
laureatom – mówiły Agnieszka 
Fortuna i Małgorzata Klata, orga-
nizatorki konkursu, które zapra-
szają do zwiedzania wystawy. Na-
grodzone prace można bowiem 
oglądać w siedzibie teresińskiej 
szkoły do końca tego roku szkol-
nego. 

FILOZOFIA  W GIMNAZJUM ? 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
O ŚW. MAKSYMILIANIE KOLBE
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Na tegoroczny konkurs plastyczny zorganizowany w Teresińskim 
Ośrodku Kultury pt. „Ekologia-Czysta Gmina” wpłynęło 158 prac  
z 9  placówek. Komisja konkursowa w składzie: Beata Sałacińska, Paweł 
Dałkiewicz, Daniel Staniak, po zapoznaniu się z pracami orzekła nastę-
pujący werdykt:

Przedszkole
TALENTY: grupa „Motylki” (Niepubliczne Przedszkole „Leśna 

Akademia”), Julia Kafarska - grupa „Smerfy”(Społeczne Przedszkole In-
tegracyjne w Teresinie). WYRÓŻNIENIA: grupa „Jeżyki”, grupa „Wie-
wiórki” (Niepubliczne Przedszkole „Leśna Akademia”), Maria Pietrak 
(TOK Teresin), Igor Kosiorek, Hanna Lewicka, Oleksii Beliak (Społecz-
ne Przedszkole Integracyjne w Teresinie), Mateusz Trzoch, Artur Klata 
(Studio Dziecka „Figiel”).

Klasy 0- III
TALENTY: „Liść Ekologiczny” (op. Małgorzata Klata, SP Teresin), 

Agata Gralec (SP Budki Piaseckie).
WYRÓŻNIENIA: Wiktoria Ziółkowska, Mateusz Żurawski, Piotr 

Tkacz (SP Szymanów), Kinga Kowalczyk (TOK Teresin), 

Aleksandra Kowalska, Ignacy Włodarski, Maciej Białkowski, Mar-
celina Kołodziejak, Bartek Kępski, Marcelina Więsek, Wiktoria Kali-
niecka (SP Teresin). 

Klasy IV- VI
TALENTY: Kamil Sztabert (SP Teresin), Paweł Jędrzejczak (SP Bud-

ki Piaseckie). WYRÓŻNIENIA: Piotr Śliwa (SP Teresin), Aleksandra 
Kotlińska, Leonard Kowalski, Julia Kowalczyk (SP Budki Piaseckie).

 Gimnazjum
TALENT: Agnieszka Nowak (Gim. Szymanów). WYRÓŻNIENIA: 

Aleksandra Pastuszka (Gim. Szymanów), Ewelina Wieczorek (Gim. Te-
resin).

Komisja konkursu była pod wrażeniem nadesłanych prac, doceniła 
pomysłowość, interpretację tematu oraz oryginalność technik plastycz-
nych.

Wykonane prace można oglądać do końca maja  na wystawie  
w TOK-u. Niniejszym zapraszamy do obejrzenia wystawy a wszystkim 
uczestnikom gorąco gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Jury w składzie: Monika Osiecka-Jaworska, Joanna Cieśniewska  
i Jakub Kamiński postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróż-
nienia:

Przedszkole
SUPERTALENT dla grupy „Mrówki” ze Studia Dziecka FIGIEL za 

taniec „Piraci z Karaibów”. TALENT dla Pani Martyny Włudarczyk ze 
Studia Dziecka FIGIEL za wkład pracy w przygotowanie dzieci. Wy-
różnienia: grupa „Mrówki” ze Studia Dziecka FIGIEL za piosenkę 
„Do lata”, Niepubliczne Przedszkole „Leśna Akademia” dla narratora  
w przedstawieniu „Bajkowy świat”.

Klasy 0-III:
SUPERTALENT dla Julii Kołodziejak (SP Teresin) za piosenkę  

„A ja mam psa”. TALENTY: Wiktoria Chojnacka (SP Teresin) za „Pio-
senkę drewnianych lalek”, uczniowie klasy II a (SP Teresin) za spektakl 
„Smok ze smoczej jamy”. 

Wyróżnienia: dzieci z klasy 0 b (SP Teresin) za taniec „Dzieje się”, 
Marcelina Więsek (SP Teresin) za piosenkę „Laleczka z saskiej porcela-
ny”, Mateusz Bugaj i Ala Zdanowska (SP Paprotnia) za piosenkę „Zie-

mia-zielona wyspa”.
Klasy IV-VI:
SUPERTALENT dla Zuzanny Gołąb (SP Teresin) za piosenkę „Do-

bry dzień”. SUPERTALENT dla Julii Rumińskiej (SP Paprotnia) za pio-
senkę „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”. TALENT: Amelia  Klata 
(SP Teresin) za taniec.

Wyróżnienia: Maja Chojnacka (SP Teresin) za piosenkę „Kto się 
czubi”, Wiktoria Kornacka (SP Teresin) za piosenkę „Czyje imieniny 
dzisiaj są”, Matusz Gawor (SP Teresin) za piosenkę „Szklana pogoda”, 
Łucja Majcher (SP Teresin) za piosenkę ”Piosenka na zły czas”, Zofia 
Majcher (SP Teresin) za piosenkę „Kocham cały świat”, Klasa VI i Koło 
teatralne „Trema” (SP Paprotnia) za spektakl „Przedział Ludożerców” 
oraz Maria Walczak (SP Teresin) za taniec.

Gimnazja:
TALENT: Zuzanna Gołębiowska (Gim. Szymanów) za piosenkę 

„Nie wierz mi, nie ufaj mi”. Wyróżnienia: Patrycja Kazanecka (Gim. Te-
resin) za piosenkę „Karuzela”, Zuzanna Jankowska (Gim. Szymanów) za 
piosenkę „Brzydcy”.

XII PRZEGLĄD SZTUK PLASTYCZNYCH „TYGIEL” 

XII Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej 
„MROWISKO”  

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (46) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 46 862 96 57, 46 862 83 64 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.
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Świetna atmosfera, wspaniała zabawa i piłkarskie emocje 
towarzyszyły tegorocznej edycji Futsal Cup Teresin. Już po 
raz ósmy w Teresinie do halowej rywalizacji stanęły dziew-
częta ze szkół ponadgimnazjalnych. Główne trofeum – pu-
char starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta powędrował 
tym razem do sochaczewskiej Osiemdziesiątki (ZS CKP).

W hali sportowej Zespołu Szkół w Teresinie ekipa go-
spodarzy pod wodzą Ewy Dzikowskiej stanęła ostatecznie na 
trzecim stopniu podium, a Anitę Biskup uznano za najlep-
szą bramkarkę tegorocznego turnieju. Organizatorem Futsal 
Cup są - teresińska szkoła oraz Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie.

Dla wyróżnionych nagrody indywidualne ufundował 
Cross-Park Full Body Workout Wiktor Dobrowolski/Tomasz 
Gasik. Z kolei Adam Orliński, radny sejmiku mazowieckiego 
ufundował drużynom na podium piękne pamiątkowe meda-
le. 

Nagrodzono też najlepszą zawodniczkę wśród gospo-
darzy. Została nią Marta Mechocka (ZS Teresin), a nagrodę 
ufundował Paweł Wróblewski, wydawca Teresin24.pl. 

Ponadto wszystkie uczestniczki zostały obdarowane sło-
dyczami podarowanymi przez Mars Polska i Frito-Lay Po-
land. 

Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Express 
Sochaczewski, Radio Sochaczew, Echo Powiatu oraz Prosto  
z Gminy. 

Piękna pogoda oraz sportowo nastawieni 
młodzi lekkoatleci sprzyjały do osiągania do-
brych wyników na teresińskiej bieżni podczas 
Teresińskiego Mityngu Lekkoatletycznego dla 
Dzieci. W zawodach wystartowali zawodnicy  
z Teresina, Śladowa, Sochaczewa, Leszna, Błonia 
i Paprotni. Organizatorem Mityngu był Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, UKS Fi-
lipides Teresin oraz Gminny Koordynator Spor-
tu. Nagrody zaś ufundowali: Gmina Teresin, 
Starostwo w Sochaczewie, Bakoma oraz Państwo 
Kuźmińscy.

Za nami VIII Futsal Cup Teresin

Lekkoatletyczna rywalizacja na stadionie  
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W niedzielne przedpołudnie 
8 maja br. na kompleksie boisk 
Orlik został rozegrany I Turniej 
o Puchar Orlika w Szymanowie. 
Wydarzenie sportowe które zgro-
madziło ok. 150 sympatyków gry 
w piłkę nożną. Do Turnieju przy-

stąpiło 8 drużyn. Rozegraliśmy 
turniej w systemie grupowym.   

Grupa A:  Tiger, Tłinki Łin-
ki, Firana Team, Łączy nas Pił-
ka. Grupa B: KRTSW Szyma-
nów, OSP Gnatowice, Dream 
Team Szymanów, Seroki Team.  

Do walki o trzecie miejsce sta-
nęły drużyny  Tiger oraz OSP 
Gnatowice, a zwycięsko z tego 
spotkania wyszła drużyna z 
Gnatowic. Do walki o pierwsze 
miejsce stanęły drużyny Tłinki Łinki  
i KRSTW Szymanów. Po ciężkim, 
ale również pełnym emocji i czy-
stej sportowej rywalizacji spotka-
niu, puchar wywalczyła  drużyna 
z Szymanowa.

Klasyfikacja końcowa turnie-
ju: 1.KRSTW Szymanów, 2.Tłin-
ki Łinki, 3.OSP Gnatowice, 4.Ti-
ger, 5.Łączy Nas Piłka, 6.Dream 
Team Szymanów, 7.Seroki Team, 
8.Firana Team.

Skład reprezentacji KRSTW 
Szymanów: Rafał Wilczek, Łu-
kasz Kamionka, Piotr Jabłoński, 
Dariusz Kluczek, Robert Króli-
czak, Kamil Kozłowski, Konrad 
Króliczak, Daniel Staniak, Paweł 
Liberadzki, Krzysztof Rzępa, 
Sebastian Kozłowski, Sebastian 
Szymańczak.

Puchary, opiekę medyczną 
oraz sędziego zapewniła Gmina 
Teresin. Serdeczne podziękowa-
nia za wsparcie turnieju dla rad-
nego Gminy Teresin Pana Pawła 
Wróblewskiego.

Organizatorami imprezy byli: 
Animator Orlika, Gmina Tere-
sin, GOSiR w Teresinie. Jeszcze 
raz wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział  
w I Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Orlika w Szymanowie i już 
dziś zapraszamy na kolejny tur-
niej o Puchar Sołtysa Sołectwa 
Szymanów, który odbędzie się 
na naszym „Orliku” w czerwcu 
br. Chętnych do obejrzenia foto
-relacji z turnieju zapraszamy na 
naszą stronę internetową: www.
facebook.com/naszorlikszyma-
now/

Justyna Kamińska
animator „Orlika”

Wspaniale spisała się młoda 
zapaśniczka LKS Greiner Ma-
zowsze Teresin podczas rozegra-

nego w Chełmie Ogólnopolskie-
go Turnieju Klasyfikacyjnego 
Młodziczek w zapasach kobiet. 

Julia Zawadzka, w sposób zde-
cydowany i godny pochwały 
wygrała rywalizację w kategorii 

wagowej do 62 kilogramów. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów na zapaśniczych matach!

Na boisku przy OSP w Tere-
sinie odbył się  I Turniej Uniho-
keja w Gminie Teresin. Zawody 
rozegrano w poszczególnych 
kategoriach wiekowych - szko-
ły podstawowe oraz gimnazja -  
w systemie „każdy z każdym”. 
Czas gry wynosił 10 minut. Do 
turnieju przystąpiło 6 drużyn. 
Oto klasyfikacja w kategorii 
szkoły podstawowej: 1.FC Szy-
manów (Arkadiusz Kucharski, 
Bartek Kozłowski, Mateusz No-
wakowski, Mateusz Jurasik, Pa-
tryk Jankowski, Kacper Tonde-
ra), 2.FC Muminki, 3.TVP ABC, 
4.FC Małpy, 5.FC Lwy.

Muszę wspomnieć i po-
dziękować „Dziadkowi” Ekipy  
z Szymanowa za poświęcony czas  
i dobre słowa dla chłopaków!

W klasyfikacji wiekowej 
gimnazjum zgłosiła się jedna 
drużyna z teresińskiego Gimna-
zjum: Sebastian Parśniak, Oskar 

Grzymkowski, Artur Deliś, Pa-
tryk Zdanowski, Antoni Me-
checki, Dominik Krawczyk i to 
oni zostali Mistrzami Turnieju w 
swej kategorii wiekowej. Chło-
paki, chcąc zaprezentować swoje 
umiejętności, rozegrali dwa me-
cze sparingowe z drużynami FC 
Szymanów oraz FC Muminki. 

Serdeczne podziękowa-
nia składamy  Gminie Teresin, 
Gminnemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji, Sołtysowi Osiedla 
Granice, Teresin24.pl, OSP Tere-
sin oraz nauczycielom ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Te-
resinie. Dziękujemy za przybycie 
i jeszcze raz gratulujemy!

animator Justyna Kamińska

O Puchar „Orlika” w Szymanowie

Rywalizowali w unihokeja

Triumf Julii Zawadzkiej
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lokal ok. 60m2 na działalność biurowo-usługową  
w centrum Teresina

Tel. 884-785-566

WYNAJMĘ
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Filipidesi na Orlen Warsaw Marathon
W sobotę, 23 kwietnia, na błoniach Stadio-

nu Narodowego około 3000 dzieci z całej Pol-
ski wzięło udział w biegu przy Orlen Warsaw 
Marathon. Młodzi sportowcy rywalizowali na 
dwóch dystansach: 900 metrów - uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych oraz 1400m pierw-
szych i drugich gimnazjum. 

Starterami biegów był Artur Partyka. Zgod-
nie z zasadami treningu wszystkie dzieci przed 
swoimi biegami wzięły udział w rozgrzewce, 
którą poprowadził nasz słynny biegacz Paweł 
Czapiewski. Wspólnie z młodymi lekkoatletami 
rozgrzewał się również Sebastian Chmara.

Ośrodek Lekkiej Atletyki w Teresinie repre-
zentowało 18 zawodników trenowanych przez 
trenera LDK Andrzeja Andryszczyka. Opieku-
nami teresińskich lekkoatletów były panie Mał-
gorzata Wierzbicka, Izabela Andryszczyk oraz 
Dorota Bajurska.

UKS Filipides

W Lidzbarku Warmińskim od-
były się Mistrzostwa Polski Kadetów 
w zapasach w stylu wolnym, rozgry-
wane w ramach XXII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Spor-
tach Halowych Warmia - Mazury 
2016. W zawodach wzięło udział 
jedenastu naszych zawodników,  
a start ich zakończył się wywalcze-
niem pięciu medali. Złote medale 
i tytuły Mistrzów Polski zdobyli 
Adrian Wagner i Hubert Antolak, 
brązowe medale wywalczyli Marcin 
Kluczek, Mateusz Selerski i Bartosz 
Staniaszek.

Oto miejsca wywalczone przez 
zawodników Mazowsza:

Adrian Wagner - I miejsce  
w kat. wag. do 50 kg, Patryk Ciu-
rzyński - V miejsce w kat. wag. do 
50 kg, Wojciech Wysocki - X miej-
sce w kat. wag. do 50 kg, Wojciech 

Gielaciński - XV miejsce w kat. wag. 
do 50 kg, Marcin Kluczek - III miej-
sce w kat. wag. do 54 kg, Mariusz 
Pawłowski - XVII miejsce w kat. 
wag. do 54 kg, Jakub Sieczka - XV 
miejsce w kat. wag. do 58 kg, Mate-
usz Selerski - III miejsce w kat. wag. 
do 69 kg, Hubert Antolak - I miejsce 
w kat. wag. do 76 kg, Mateusz Rut-
kowski - XV miejsce w kat. wag. do 
76 kg, Bartosz Staniaszek - III miej-
sce w kat. wag. do 100 kg.

Indywidualnie najlepiej z na-
szych zawodników zaprezentowali 
się Adrian Wagner i Hubert Anto-
lak, na matach Lidzbarka Warmiń-
skiego osiągnęli swoje największe 
osiągnięcie sportowe, zdobywając 
po raz pierwszy tytuły Mistrzów 
Polski.

Bardzo udanie zaprezentowali 
się nasi pozostali medaliści. Marcin 

Kluczek i Mateusz Selerski, po raz 
pierwszy zdobyli medale z rangi Mi-
strzostw Polski Kadetów, a Bartosz 
Staniaszek po raz trzeci zdobył me-
dal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży.

Na matach dobrze wypadli się 
też nasi pozostali zawodnicy, wszy-
scy oni są dopiero pierwszy rok 
w grupie wiekowej kadetów i sam 
udział w zawodach finałowych, 
można uznać już za spory sukces 
tych zawodników. Najlepiej z tej 
szóstki, pokazał się Patryk Ciurzyń-
ski, któremu bardzo niewiele zabra-
kło do zdobycia medalu i ostatecz-
nie zajął piąte miejsce.

LKS Mazowsze Teresin zaję-
ło na drugie miejsce w klasyfikacji 
klubowej, na 58 sklasyfikowanych 
klubów zapaśniczych.

Serdeczne gratulacje dla na-
szych zawodników, zawodniczek 
i ich trenerów Ryszarda Niedź-
wiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego, 
Sławomira Rogozińskiego, Jacka 
Szymańskiego, Roberta Rybickiego 
oraz trenera prowadzącego kade-
tów, juniorów i seniorów - Artura 
Albinowskiego.

Podziękowania dla firmy Gre-
iner Packaging i Bakoma - spon-
sorów sekcji zapasów oraz Urzędu 
Gminy Teresin - wspierającego 
działalność LKS Mazowsze Teresin.

Z kolei na matach w Słowacji 
rozegrany został VI Międzynaro-
dowy Turniej Zapaśniczy o Puchar 
Prezydenta Miasta Stara Lubownia. 
Tu najlepiej wśród naszych repre-
zentantów spisali się zwycięzcy swo-
ich kategorii – Fabian Niedźwiedzki 
(kat. wag. 35kg) wśród młodzików 
oraz Bartłomiej Nowakowski (kat. 
wag. 36kg) wśród dzieci. Na trzecim 
stopniu podium stanęli -  Klaudiusz 
Kąkol (kat. wag. 40kg) i Filip Nowa-
kowski (kat. wag. 27kg). Ponadto – 
5 miejsce Albert Kozłowski (59kg), 
8 miejsce Szymon Bońda (38kg), 7 
miejsce Bartłomiej Goliński (59kg). 
Drużynowo LKS Greiner Mazowsze 
Teresin uplasował się na 6 pozycji.

Podczas Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego w miejsco-
wości Liepa na Łotwie pierwsze 
miejsce zdobyli – Fabian Niedź-
wiedzki (35kg) oraz Filip Nowa-
kowski (27kg). Brązowe medale 
wywalczyli - Szymon Bońda (38 kg) 
i Bartłomiej Nowakowski (38kg). 
Natomiast Albert Kozłowski (59 kg) 
był 8, a 11 Bartłomiej Goliński (59 
kg). Gratulujemy!

Olimpijski triumf zapaśników z Teresina 
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W dniach od 23 do 24 kwietnia 2016 roku 
w hali sportowo-widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Teresinie, odbył 
się  XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy  
o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach  
w stylu wolnym. 

Zorganizowany po raz jedenasty wspólny-
mi siłami przez LKS Mazowsze Teresin i ULKS 
Ryś Kampinos turniej z roku na rok staje się 
jednym z najlepszych turniejów międzyna-
rodowych dla młodzików w zapasach w stylu 
wolnym nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W 
zawodach wzięło udział 154 zawodników z 24 
klubów, w tym 60 poza granic naszego kraju - 
z Ukrainy, Litwy, Rosji, Niemiec i Słowacji i. 

Zawody stały na bardzo wysokim pozio-
mie, zarówno pod względem sportowym jak  
i organizacyjnym. Wszystkie ekipy zagranicz-
ne i krajowe były bardzo zadowolone z udzia-
łu w turnieju i zapowiedziały swe przybycie 
na kolejny turniej o Puchar Mazowsza w przy-
szłym roku.

W punktacji drużynowej zawodnicy 
wspólnej drużyny Kampinosu i Teresina zaję-
li II miejsce. Rywalizację drużynową wygrali 
zawodnicy wspólnej reprezentacji Zabraża  
i Lwowa - Ukraina, a trzecie miejsce przypa-
dło drużynie z Litwy.

Dodatkową nagrodę dla medalistów ze 
wspólnej reprezentacji Teresina i Kampinosu, 
ufundowała i wręczyła pani Teresa Stempień, 
żona zmarłego Wiesława Stempnia, założycie-
la klubu LKS Mazowsze Teresin i wieloletnie-
go trenera sekcji zapasów naszego klubu.

W turnieju udział wzięło dwudziestu 
trzech zawodników z Teresina i Kampino-
su, a start ich zaowocował zdobyciem ośmiu 
medali. Pięciu srebrnych wywalczonych przez 
Fabiana Niedźwiedzkiego, Bartłomieja No-
wakowskiego, Wojciech Wysockiego, Jakuba 
Oszkiela  i Mateusza Selerskiego oraz trzech 
brązowych zdobytych przez Filipa Nowakow-
skiego, Mateusza Rutkowskiego i Filipa Wi-
śniewskiego.

Oto klasyfikacja naszych reprezentantów: 
Filip Nowakowski - III miejsce w kat. wag. do 
27 kg, Fabian Niedźwiedzki - II miejsce w kat. 
wag. do 33 kg, Bartłomiej Nowakowski - II 
miejsce w kat. wag. do 35 kg, Szymon Bońda - 
IX miejsce w kat. wag. do 35 kg, Klaudiusz Ką-
kol - VIII miejsce w kat. wag. do 38 kg, Piotr 
Cybulski - XI miejsce w kat. wag. do 38 kg, 
Kacper Selerski - XVII miejsce w kat. wag. do 
42 kg, Adam Orłowski - XVIII miejsce w kat. 
wag. do 42 kg, Wojciech Wysocki - II miejsce 
w kat. wag. do 47 kg, Wojciech Gieleciński 

- XIII miejsce w kat. wag. do 47 kg, Patryk 
Ciurzyński - V miejsce w kat. wag. do 53 kg, 
Mariusz Pawłowski - X miejsce w kat. wag. do 
53 kg, Jakub Sieczka - X miejsce w kat. wago-
wej do 59 kg, Albert Kozłowski - XIII miejsce 
w kat. wag. do 59 kg, Adam Goliński - XIV 
miejsce w kat. wag. do 59 kg, Jakub Oszkiel - II 
miejsce w kat. wag. do 66 kg, Mateusz Walę-
dziak - VIII miejsce w kat. wag. do 66 kg, Hu-
bert Zofczak - IX miejsce w kat. wag. do 66 kg, 
Mateusz Rutkowski - III miejsce w kat. wag. 
do 73 kg, Piotr Kaczmarek - VII miejsce w kat. 
wag. do 73 kg, Mateusz Selerski - II miejsce 
w kat. wag. do 85 kg, Hubert Wiśniewski - V 
miejsce w kat. wag. do 85 kg, Filip Wiśniewski 
- III miejsce w kat. wag. do 100 kg.

Serdeczne gratulacje dla naszych młodych 
zawodników i ich trenerów, którymi są - Artur 
Albinowski, Ryszard Niedźwiedzki, Ryszard 
Śliwiński, Sławomir Rogoziński, Jacek Szy-
mański, Robert Rybicki i Krzysztof Walencik.

Organizatorzy ślą serdeczne podzięko-
wania dla wszystkich instytucji, urzędów, 
sponsorów i osób, dzięki którym udało się 
zorganizować XI Międzynarodowy Turniej 
Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w 
zapasach w stylu wolnym.

XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar 
Mazowsza - Teresin 2016 




