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X Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nasze wieczne kolędowanie”

To było niezwykłe święto polskich kolęd, odbywające się w atmosferze jeszcze bożonarodzeniowego nastroju. Z całej Polski, od Bałtyku po Tatry
zjechali do Niepokalanowa wokaliści i zespoły, by na scenie w sali
św. Bonawentury zaprezentować zarówno te znane, jak i mniej popularne kolędy i pastorałki.
Już po raz dziesiąty Niepokalanów stał się niekwestionowaną
stolicą kolędowania. Jubileuszowy OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK „Nasze wieczne kolędowanie” odbywał
się w weekend między 22 a 24 stycznia. Na przestrzeni lat, ta jedyna
w swoim rodzaju impreza stała się swoistym ruchem społecznym, amatorskim, a prezentacje coraz bardziej zyskują zabarwienie czysto profesjonalne. Organizatorom zaś, którymi są Teresiński Ośrodek Kultury
oraz Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Niepokalanowie, wyjątkowo udaje się uświadomić odbiorcom piękno i bogatą treść zawartą w kolędach i pastorałkach. „Z roku na rok Festiwal jest
coraz ciekawszy pod względem wykonawczym, poziom prezentacji również wzrasta, co nas ogromnie cieszy i motywuje do dalszych działań”
– mówił zadowolony z przebiegu imprezy Dyrektor Festiwalu Mariusz
Cieśniewski. Trudno się z nim nie zgodzić, bo kto choć na chwilę zajrzał na tegoroczny przegląd, nie miał wątpliwości, że jest to impreza doskonała pod każdym względem. Wyjątkowe aranżacje znanych

kolęd jak i całkiem premierowe utwory nawiązujące do Narodzin
Chrystusa, a przy tym nieprzeciętna jakość prezentacji zarówno wśród
solistów, jak i zespołów starszych oraz młodszych. To wszystko sprawia, że już dziś wielu czekać będzie na kolejny, jedenasty Festiwal
w Niepokalanowie. Być może następnym razem organizatorom przyjdzie w sukurs pogoda, bowiem tegoroczne mrozy sprawiły, że nie
wszyscy zgłoszeni zdołali dojechać do Niepokalanowa. Jednak i tak
sala św. Bonawentury pękała w szwach, a kulminacyjnym momentem
było niedzielne zakończenie Festiwalu, które swoim kolorowym występem ubarwił zespół ARKA NOEGO. Piosenki wszystkim znane, jak
i te z najnowszej płyty zespołu Roberta Friedricha, śpiewała cała sala.
Następnie przewodniczący jury Szymon Kusarek odczytał werdykt
i przyznano nagrody, które wręczali obecni na uroczystości Starosta
Sochaczewski Tadeusz Koryś oraz Przewodniczący Rady Gminy
Teresin Bogdan Linard. Oficjalnego zamknięcia Festiwalu Kolęd
i Pastorałek A.D. 2010 dokonał natomiast Gwardian Niepokalanowa
o. Stanisław Piętka, który ponownie zaprosił wszystkich za rok na jedenastą edycję ogólnopolskiego kolędowania.
Informacje o nagrodach i wyróżnieniach dostępne są na stronie internetowej www.tok.esochaczew.pl.
/red/
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37 MILIONÓW Z UNII DLA GMINY TERESIN!
Taką pomoc ze środków unijnych otrzyma Gmina Teresin na
realizację swojej sztandarowej inwestycji, jaką ma być budowa
tzw. „obwodnicy”. W poniedziałek 1 marca uroczyście podpisano
umowę w tej sprawie.
W Pałacu KRUS w Teresinie swoje podpisy na dokumencie złożyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt
Gminy Teresin Marek Olechowski, zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Grzegorz Świętorecki
oraz Skarbnik Gminy Teresin Jadwiga Durczak. Do najważniejszej obecnie gminnej inwestycji teresiński samorząd przygotował
się znakomicie. To właśnie wniosek opracowany i złożony przez
Gminę zdobył spośród wielu innych uznanie Zarządu Sejmiku
Mazowieckiego, który jeszcze w ubiegłym roku zaliczył projekt
do wiodących. To wielki sukces Gminy Teresin, który śmiało
można nazwać kontraktem 20-lecia w historii tutejszego samorządu. Inwestycja, której wartość została oszacowana dokładnie
na 43mln 695tys. 691, 37 zł znacząco wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców gminy. Aż 85% tej kwoty czyli 37 mln 141tys.
337, 66 zł pochodzić będzie z funduszy europejskich!. Zatem wkład
własny będzie wynosił 15% co oznacza, że tak olbrzymie zadanie
będzie kosztować gminę 6mln 554tys. 353,71 zł. Koszty te, mogą
zmienić się w zależności od wysokości ofert przetargowych. Dzięki
funduszom unijnym na terenie gminy Teresin stworzony zostanie spójny obszar inwestycyjny. Do terenu o powierzchni ponad
500 ha zostanie doprowadzona infrastruktura drogowa. „Powiat
sochaczewski charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu gospodarczego, chętnie inwestują tu zarówno krajowi, jak i zagraniczni przedsiębiorcy, powstają duże centra logistyczne. Projekt, na który została
podpisana umowa, ułatwi przedsiębiorcom inwestowanie na terenie
gminy Teresin i z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego tego subregionu, a także całego Mazowsza” – podkreślił
marszałek Adam Struzik. Przypomnijmy, że Projekt pt. „Komplekso-

we przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie
Teresin – etap I” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013. Realizacja inwestycji z pewnością umożliwi rozszerzenie działalności istniejących dużych firm logistycznych. Realnym
staje się fakt, że wzdłuż nowej drogi powstaną nowe przedsiębiorstwa, co w efekcie przełoży się na minimalizację stanu bezrobocia
na terenie, nie tylko gminy Teresin, ale także całego powiatu sochaczewskiego i okolic. Jak podkreślił marszałek Struzik, realizacja
I etapu projektu objętego umową na dofinansowanie unijne usprawni
połączenie terenów inwestycyjnych z drogą krajową nr 2 i bocznicą
kolejową trasy Warszawa-Poznań oraz Berlin-Moskwa. Wybudowana zostanie droga dojazdowa do przyszłych terenów inwestycyjnych.
Warto także zaznaczyć, iż projekt dotyczy robót ziemnych oraz pełnej konstrukcji nawierzchni. Teren, przez który docelowo przebiegnie obwodnica Teresina posiada już gotowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub znajduje się w studium jako przeznaczony pod
działalność usługową, produkcyjną i magazynową. Inwestycja połączy z krajową „dwójką” również obszar uhonorowany dwa lata temu
tytułem „Grunt na Medal” w Teresinie Gaju. „Dzisiejsze spotkanie
mające na celu podpisanie umowy z Marszałkiem to wydarzenie niemal historyczne w naszej gminie. W związku z tym bardzo chciałem
podziękować wszystkim, którzy pomagali gminie przy opracowaniu
tego wniosku. Dzięki zaangażowaniu wielu osób możemy dziś zaczynać wielką gminną inwestycję drogową” – powiedział na zakończenie Wójt Marek Olechowski. Pierwsze prace związane z budową
tzw. ,,obwodnicy” mają rozpocząć się latem tego roku, natomiast
zakończenie prac planuje się wstępnie na lipiec 2011 roku. Drugi
etap projektu zakłada połączenie terenów z drogą krajową nr 50,
przy której zaplanowano zjazd z autostrady A2 i budowę lotniska
cywilnego w Sochaczewie – Mazowiecki Port Lotniczy.
/red/

Kolejne unijne pieniądze – 21 milionów na KANALIZACJĘ

Dnia 26 lutego 2010 roku w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
została podpisana preumowa na dofinansowanie zadania „Racjonalna gospodarka wodą
w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju
gmin Mazowsza Zachodniego – Gmina Teresin”. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granicach – nowy moduł o zdolności przepustowej
2100 m3/dobę oraz zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Szymanowie,
Elżbietowie, Serokach-Wsi, Granicach, Teresinie Gaju, Teresinie, Paprotni wraz z rozbudową do przepustowości 300 m3/ dobę
oczyszczalni ścieków w Szymanowie.
Całkowity koszt projektu wyniesie 37mln
258tys. 820 zł, z czego Gmina Teresin wyda
15mln 733tys. 720 zł, zaś dofinansowanie
z Funduszu Spójności (środki unijne) wyniesie 21mln 525tys. 100 zł. Koszty te, mogą się
zmienić w zależności od wysokości ofert przetargowych.
Podpisy pod preumową złożyli: zastępca
Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Małgorzata Skucha oraz ja, jako

wójt Gminy Teresin.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na Inżyniera Kontraktu oraz na
wykonanie I i II etapu tej inwestycji. Wszystkie procedury przetargowe powinny być rozstrzygnięte do końca sierpnia bieżącego roku.
Rozbudowa oczyszczalni w Granicach
zakończy się w I połowie 2011 roku zaś zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ponad 18km wraz
z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szymanowie trwać będzie do końca 2013 roku.
Po latach, które śmiało można określić
jako walkę o Fundusz Spójności na wyżej wymienione zadania, nadchodzi szczęśliwe jej
zakończenie.
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Styczniowe obrady Rady
Podczas pierwszej w tym roku, a czterdziestej w tej kadencji sesji
Rady Gminy podjęto pięć uchwał. Pierwsza uchwała dotyczyła planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010. Następne uchwały zatwierdzały przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wśród rekomendowanych działań w ramach
gminnej profilaktyki znalazły się m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od al-

koholu, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wśród
mieszkańców gminy czy też wspomaganie działalności instytucji
i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Z kolei przeciwdziałania narkomanii realizowane nadal będą poprzez:
działalność profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, jak również przez ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. Kolejna uchwała podjęta
przez Radę Gminy dotyczyła zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
Dokończenie na str. 5
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Z referatu inwestycji
Po uchwaleniu budżetu na 2010 rok rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia realizacji inwestycji przewidzianych w uchwale
budżetowej. W zakresie oświetlenia ulicznego
uzupełniane jest oświetlenie uliczne na terenie
naszej gminy, m.in. dowieszone zostały lampy
w Elżbietowie, Skrzelewiu, Pawłówku, przy
ulicy Łąkowej i ul. 15-Sierpnia w Teresinie
oraz przy ul. Poziomkowej i ul. Spacerowej
w Paprotni. Wykonawcą była firma Joel AC
/DC z Kask, a koszt zadania wyniósł 17 800
złotych. Podpisana została umowa na ponad
170 metrów linii i oświetlenie niebezpieczne-

Posiadam do wynajęcia
parter lub pokoje
w centrum Teresina.
Wiadomość pod nr tel.

503-610-963

go skrzyżowania drogi Elżbietów – Szymanów
z drogą Kaski – Hermanów (przed mostem na
Pisi); koszt inwestycji 33 tysiące złotych. Na
dalsze przygotowywana jest dokumentacja,
m.in. projekt oświetlenia chodnika przy ulicy Sochaczewskiej w Paprotni, ul. Pałacowej
w Serokach – Parceli czy drogi w Izbiskach.
Ku końcowi zmierzają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedur przetargowych na budowę bądź remont gminnych dróg
( kosztorysy i projekty) w miejscowościach:
Budki Piaseckie, Gaj, Granice, Lisice, Ludwików, Maszna, Mikołajew, Nowa Piasecznica,
Paprotnia, Seroki, Topołowa.
W ostatniej fazie są prace projektowe dotyczące generalnego remontu instalacji CO
i CW oraz przyłączenia instalacji gazowej do
Gimnazjum w Teresinie. Wymienione zostaną, zgodnie z zaleceniem Sanepidu, podłogi
w całej szkole. Obydwa zadania pochłoną
ponad 700 tysięcy złotych. Do instalacji gazowej przyłączone zostaną również: Szkoła
Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego
i hala sportowa w Teresinie. Do końca marca złożony zostanie do dofinansowania wnio-

sek na boisko wielofunkcyjne ,,Orlik 2012”
przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika
w Szymanowie. Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego. Obiekt za kwotę prawie
2 milionów złotych będzie pełnił funkcję
boiska środowiskowego. Z niecierpliwością
oczekujemy na ostateczną ocenę wniosku na
dofinansowanie poprzez Regionalny Program
Operacyjny budowy hali sportowej i biblioteki przy Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Szymanowie. Kosztorys opiewa na kwotę ponad
4 milionów 600 tysięcy złotych.
Rozstrzygnięte zostały przetargi na II etap
kanalizacji deszczowej przy ulicy Kaskiej
w Teresinie (wykonawca – firma WIGMA
z Płocka, koszt 185 tys. złotych) i rozbudowę
budynku OSP w Skrzelewiu (wykonawca –
firma Z.U.P i H. Jan Guliński z Makowa Mazowieckiego, koszt 84 tys. złotych). Po podpisaniu umów z Gminą wykonawcy przystąpią
do realizacji inwestycji. Latem planujemy
budowę za kwotę 44 mln zł największej inwestycji tzw. „obwodnicy Teresina”.
/red/

Apel w sprawie Katynia

fot.: www.fakty.interia.pl
W kwietniu tego roku minie 70 lat od rozpoczęcia przez Sowietów masowych egzekucji na polskich jeńcach wojennych w Katyniu.
Ofiary, Polacy reprezentowali elitę naszego
narodu. Mord na nich był polityczną akcją Stalina, wymierzoną w polską inteligencję. Tegoroczne obchody mordu katyńskiego, z udziałem m.in. Polaków, nabierają szczególnego
charakteru. To ważne wydarzenie chcemy
uczcić również w naszej gminie. W niedzielę
11 kwietnia planujemy wystawienie widowiska ,,Katyń – Golgota Wschodu” (o szczegółach napiszemy kolejnym numerze gazety).

SPROSTOWANIE

Chcemy w świadomości lokalnej przywrócić e-mail: wicewojt@teresin.pl
Marek Jaworski
pamięć o bolesnych dla nas wydarzeniach
z-ca Wójta Gminy Teresin
z wiosny 1940 roku. Z inicjatywą zapoznani
zostali uczniowie oraz
nauczyciele historii
naszych samorządowych szkół. W ramach
tej inicjatywy będą
poszukiwać, poprzez
rozmowy i wywiady
w środowisku lokalnym,
mieszkańców
naszej gminy bądź
członków ich rodzin,
którzy zginęli na terenie byłego Związku
Radzieckiego. Z podobnym apelem zwracamy się do Państwa.
- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Wszelkich
informacji na ten te- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
mat udzielam pod nr
- UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
tel.
0-603-660-300,

Serdecznie przepraszamy za zamieszczenie w ostatnim numerze
„Prosto z Gminy” nieaktualnego rozkładu jazdy autobusów relacji
Teresin – Kampinos – Teresin. Rozkład w takiej wersji otrzymaliśmy
od PKS Grodzisk Mazowiecki. Według informacji tam podanej, rozkład obowiązywać miał od grudnia 2009 roku na okres najbliższych
pięciu lat! Jest on jednak, jak zapewniono nas w firmie po naszej
interwencji projektem. Ostateczna wersja rozkładu będzie znana po
uzgodnieniach PKS-u dotyczących lokalizacji przystanków oraz dotowania linii. Za wszelkie nieporozumienia jeszcze raz przepraszamy.
Redakcja
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AGENT UBEZPIECZENIOWY
MICHAŁ SOWIŃSKI

- UBEZPIECZENIA DLA FIRM
- FUNDUSZ EMERYTALNY „ZŁOTA JESIEŃ”
ADRES:
UL. KASKA 63
96 – 515 TERESIN
TELEFON:
(46) 86 – 13 – 443
603 – 420 - 028
791 – 712 - 999
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w wysokości 1.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych Gminy. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu. Uzyskane środki w wysokości 3.700.000 zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych Gminy: rozbu-

SAMORZĄDOWY

dowa oczyszczalni ścieków w Granicach i Szymanowie, odwodnienie
ul. Kaskiej - I etap, wymiana co i cw w Gimnazjum w Teresinie, sieć
wodociągowa ul. Spacerowa, studnia – ul. Strażacka. Pożyczka będzie
zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Ostatnia
z podjętych uchwał dotyczyła zmian w budżecie gminy na rok bieżący.
/red/

Gminne przetargi
W Urzędzie Gminy w Teresinie przeprowadzono następujące przetargi:
a) Pełnienie roli Inżyniera dla zadania:
Kompleksowe przygotowanie terenów pod
działalność inwestycyjną w Gminie Teresin –
etap I-wszy - przetarg nieograniczony. Postępowanie nie zostało zakończone.
b) Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelewiu - stan
surowy zamknięty” - przetarg nieograniczony.
Postępowanie zostało zakończone.
c) Udzielenie i obsługa kredytu inwesty-

cyjnego w kwocie 1.700.000,00 PLN” - przetarg nieograniczony. Postępowanie nie zostało
zakończone;
d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroki Wieś - I etap” - przetarg nieograniczony. Postępowanie nie zostało zakończone. Przetarg został unieważniony;
e) „Budowa kanalizacji deszczowej
w miejscowości Teresin: ul. Teresińska –
Kaska, II etap” - przetarg nieograniczony. Postępowanie zakończono;
Wszelkie informacje o przeprowadza-

nych postępowaniach są umieszczane na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Teresinie przy ulicy Zielonej 20 i na
stronie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo można je uzyskać pod numerem telefonu: /46/ 861-38-15 (do 17) wew. 39 lub
/46/ 864-25-39.
Michał Sowiński,
Referat Zamówień Publicznych
w Urzędzie Gminy Teresin

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Podczas styczniowej sesji Rady Gminy
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy
Wójcik zapoznał zebranych z planem pracy
Komisji na rok 2010, który obejmuje następujące zadania:
- ocena wykonania budżetu gminy za
2009 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady
Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Teresin (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym), termin: kwiecień 2010 r.
- kontrola wybranej inwestycji w Ochot-

niczej Straży Pożarnej z terenu gminy Teresin,
termin: maj 2010 r.
- kontrola kompleksowa Urzędu Gminy
Teresin za rok 2009, termin: wrzesień 2010 r.
- ocena realizacji budżetu gminy Teresin
za I półrocze 2010 r., termin: wrzesień 2010 r.
Rada Gminy zatwierdziła powyższy plan
czternastoma głosami „za” i przy jednym
„wstrzymującym się”.
/red/

Sprawozdanie GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ
W poniedziałek 25 stycznia w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej
Spółki Wodnej w Teresinie. Frekwencja nie
zachwyciła, czemu wydatnie przysłużył się
mróz. Zarządowi w składzie: Jarzyński
Leszek - przewodniczący, Matyska Mirosław
– zastępca oraz Mitrowski Sławomir – sekretarz, udzielono absolutorium za wykonanie
w roku 2009. Przyjęto także budżet na rok
2010. Istotną sprawę stanowi fakt, że stawka
na konserwacje pozostała bez zmian czyli 12 zł
z 1 ha, nie mniej jednak niż 6 zł (dotyczy działek o powierzchni poniżej pół hektara). Walne
upoważniło zarząd do finalizowania umowy
z Krajowym Rejestrem Długów. Szczególnie
ważne jest to w sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy
w ubiegłym roku dotacji ze Starostwa Powiatowego, a zadłużenie członków wobec spółki
sięga 26 tys zł. Zarząd przedstawił plan działania na rok bieżący. Głównym celem w tym
roku będzie naprawa i odbudowa wylotów
drenarskich. Oczywiście, jest również sporo
innych prac do wykonania typu: dokończenie
konserwacji rowów w Piasecznicy, ale jest to
związane z zapewnieniem odpływu na terenie
gminy Sochaczew. Podobna sytuacja istnieje
we wsi Skrzelew na granicy z gminą Baranów.
Przewodniczący wskazał na dużą pomoc
Urzędu Gminy dla Spółki, pokrywa ona koszPROSTO Z GMINY

ty naszej korespondencji, a nie jest to mała
kwota. Podziękował delegatom za zaufanie,
którym kilka lat temu go obdarzyli i pozwolili na gospodarowanie środkami finansowymi
właśnie w scentralizowany sposób. To dziś
przynosi pozytywne skutki, gdyż rozproszone środki nie pozwoliłyby nam osiągnąć tych
efektów.
SPRAWOZDANIE GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ W TERESINIE ZA 2009 ROK
W roku budżetowym spółka osiągnęła następujące przychody:
Wpłaty ze składek rolników 39 619,30 zł
Dotacje
3 485,00 zł
Odsetki bankowe
2,55 zł
Saldo z roku 2008
2 976,30 zł
Razem
46 083,15 zł
Rozchody to:
Roboty konserwacyjne i naprawcze
8 043,19zł
Koszty administracyjne
6 705,75zł
Razem
34 748,94zł
Ściągalność wygląda następująco:
Zaległość
początkowa
/1,01,2009/
31 429,83zł
Przypis
35 278,31zł
Wpłaty
39 619,30zł
Zaległości końcowe/31,12,2009/
26 935,52zł

Saldo roku 2009/stan konta na 31,12,09/
11 334,21zł
Roboty konserwacyjne i naprawcze to:
rów 520mb Piasecznica, rów 450mb Szymanów, rów 1050mb Ludwików, naprawa drenowania Maurycew, rów Granice – Seroki Wieś.
Koszty administracyjne to:
Płaca księgowej
4 200,00zł
Dieta /przewodniczący/
2 400,00zł
Prowizje bankowe
60,00zł
Kwitariusze
45,75zł
Problemy nierozwiązane to: naprawa
drenowania w Maurycewie wzdłuż drogi biegnącej przez wieś, a wynikająca z uszkodzeń
podczas kładzenia światłowodu, drenowania w Skrzelewie, w Pawłówku, w Dębówce
i w innych miejscowościach, spowodowana
niedoróbkami w trakcie wykonawstwa; wykonanie przyczółka żelbetowego w Skrzelewiu
i studzienki na rowie w celu prawidłowego
zasyfonowania rowu; odprowadzenia wód
z zachodniej części gminy na tereny gminy Sochaczew; rowów na terenach Bakomy.
Przegląd studzienek drenarskich i przepustów
drogowych. Uzyskaliśmy nakaz przebudowy
samowoli budowlanej w Granicach.
Leszek Jarzyński
Przewodniczący GSW
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Pomysł na kolektory słoneczne
Bardzo prawdopodobnym staje się fakt,
iż na dachach większości domów w gminie
Teresin już wkrótce pojawią się kolektory słoneczne. W związku z tym tematem zainteresowani mieszkańcy mają bardzo wiele pytań.
Niewielu z nich wie, że na terenie gminy funkcjonują już gospodarstwa, w których korzysta
się z tej nowej technologii odzyskiwania energii.
Redakcja „Prosto z Gminy” postanowiła odwiedzić Państwa Wiolettę i Wojciecha
Traczyk, mieszkańców Teresina-Gaju, którzy
od roku użytkują solary.
- Od kiedy korzystają Państwo z energii
słonecznej posiadając własny kolektor?
Instalacja została zamontowana jesienią
2008 roku, a pełen rozruch nastąpił na wiosnę
2009 roku.
- Rozumiem, że solary służą do ogrzewania ciepłej wody…
Tak, bowiem w naszych warunkach klimatycznych, to odpowiednie rozwiązanie.
Niestety, raczej nie da się zastosować kolektorów jeśli chodzi o centralne ogrzewanie,
gdyż największą sprawność osiągają one poza
zimowym sezonem grzewczym.
- Jakie zatem „oprzyrządowanie” posiadają Państwo by w pełni korzystać
z energii słonecznej?
Na południowej stronie dachu zostały zamontowane dwa kolektory próżniowe. Zdecydowaliśmy się na tego typu solary, bo wiemy,
że kolektory płaskie mają mniejsze uzyski
zimą niż próżniowe. Wynika to z dużych strat
energii do otoczenia, choć są bardziej efektywne w czasie lata, przy dużym nasłonecznieniu bezpośrednim. W kotłowni znajduje się
sterownik oraz pompa tłocząca glikol do in-

stalacji. Całość dopełnia 300 litrowy zbiornik
na wodę oraz naczynko zbiorcze, w sumie nie
zajmuje to dużo miejsca. W naszym przypadku potrzebne było jakieś 2-3 m2.
- Decydując się na korzystanie z energii
odnawialnej jak wyliczyli Państwo wielkość
kolektora, który potrzebny będzie do obsługi gospodarstwa?
Powierzchnia naszego domu wynosi 170
m2, obecnie zamieszkują go dwie osoby.
Montażu dokonywała profesjonalna firma
i to jej szef wyliczył zapotrzebowanie na wodę
i niezbędną do jej ogrzania powierzchnię kolektorów. Jednak posiadając ograniczoną powierzchnię do montażu, największy nacisk
położyliśmy na ich wielkość i sposób ich podłączenia do instalacji. Podłączenie to powinno
mieć jak najkrótszą drogę, zaś nasze kolektory
mają wymiary 2 x 2,5 m.
- Chcąc zainstalować kolektory należy
oszacować zużycie ciepłej wody, jak Państwo to zrobili?
Najlepiej zdać się na profesjonalistów.
Każdy producent informuje ile dana instalacja
jest w stanie zaspokoić osób. Naprawdę jeśli
chodzi o wszelkie wyliczenia, parametry, to
najlepiej zrobi to już firma, która takie kolektory będzie montować.
- A jak jest z tą ciepłą wodą w okresie
zimy?
Martwy sezon trwa od listopada do stycznia, ale przy słonecznej pogodzie od końca
stycznia, gdy znacznie wzrasta moc grzewcza
słońca, to nawet jeżeli na dworze jest -10 stopni, na kolektorze notowaliśmy 40-50 stopni na
plusie. W okresie słonecznej zimy woda jest
nagrzewana do około 35-45 stopni. Komputer
miesza więc tę wodę z wodą ogrzaną przez

piec co do wymaganej temperatury.
- Zatem śmiało można powiedzieć,
że zainstalowane solary zdają egzamin?
Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.
Znacznie obniżają koszty eksploatacji, szczególnie latem przy ogrzewaniu wody. Możemy
powiedzieć, że różnica jeśli chodzi o ekonomię jest kolosalna.
- Zapytam jeszcze, na co Państwo zwracali szczególną uwagę decydując się na
montaż kolektorów?
Przede wszystkim interesowało nas umiejscowienie i rodzaj kolektorów oraz względy
ekonomiczne, resztą zajęli się fachowcy z fir-

Montaż kolektorów na dachu domu
Państwa Traczyk.

my prowadzącej montaż.
- Na koniec pytanie retoryczne - poleciliby Państwo instalację solarów mieszkańcom gminy Teresin?
Zdecydowanie tak, zresztą mając na uwadze niskie koszty dzięki dofinansowaniu,
uważamy, że naprawdę nie ma się nad czym
zastanawiać. Nie należy bać się nowych rozwiązań, pomysł z solarami jest jak najbardziej
trafionym.

CO WARTO WIEDZIEĆ O KOLEKTORACH SŁONECZNYCH
ILE ZUŻYWAMY CIEPŁEJ WODY,
CZYLI JAK DOBRAĆ KOLEKTOR?
Na wybór kolektora i zasobnika ciepła
zasadniczy wpływ ma ilość ciepłej wody, którą zużywamy w ciągu dnia. Jest to wielkość,
którą niezmiernie trudno określić ze względu
na to, że każdy z nas, w zależności od upodobań zużywa inne ilości ciepłej wody. Pomocą przy oszacowaniu tej wielkości mogą być
normy określone przez ministra infrastruktury
w Rozporządzeniem z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Woda ciepła stanowi od 30 do 50% całkowitego zużycia wody, a zatem 30 do 50 litrów
przez jedną osobę. Aby skutecznie zmagazynować ciepło potrzebne jest od 50 do 75 litrów
wody na jednego użytkownika.
Ile powinna wynosić powierzchnia
kolektora? Odpowiedź zależy od rodzaju
kolektora (płaski czy próżniowy) i kąta, pod
jakim zostanie zainstalowany. Najlepsza sytuacja to taka, gdy mamy dach skierowany na
południe i pochylony pod kątem 45°. Kiedy

mamy dach skierowany na wschód, lub zachód, należy liczyć się ze spadkiem sprawności kolektora, a zatem powierzchnię trzeba
zwiększyć o około 25-50%, aby uzyskać ten
sam efekt, co w przypadku kolektorów zorientowanych bezpośrednio na południe.
Z obliczeń wynika, że przy standardowym
zużyciu wody dla jednej osoby mieszkającej
w domu potrzebny jest 1m2 powierzchni kolektora. Ponieważ standardowo 1 kolektor ma
powierzchnię około 2m2, a zatem dla 4 osobowej rodziny potrzebne są dwa takie kolektory,
jeśli można je zamontować skierowane bezpośrednio na południe, a trzy, jeśli połać dachu
zwrócona jest na wschód/zachód.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę
wybierając miejsce do montażu kolektora?
Powinno być to miejsce, na które przez cały
dzień pada bezpośrednio promieniowanie słoneczne. Należy pamiętać, że jeden kolektor
waży kilkadziesiąt kilogramów, w związku
z czym więźba dachu, na którym kolektor będzie położony, musi taki ciężar utrzymać.

RODZAJE KOLEKTORÓW
* KOLEKTOR PŁASKI
Kolektor płaski ma dużo prostszą budowę niż kolektor próżniowy. Dzięki temu jest
tańszy w zakupie i bardziej niezawodny. Najprościej rzecz ujmując kolektor płaski jest to
rura miedziana (przez którą przepływa woda,
którą chcemy ogrzać), położona na metalowej
płaszczyźnie zwanej absorberem i przykryta
płytą szklaną. Znaczącym mankamentem kolektora płaskiego jest mniejsza sprawność pozyskiwania ciepła w porównaniu do kolektora
próżniowego. Sprawność kolektora płaskiego
w większym stopniu zależy od jego ukierunkowanie - tak, aby promienie słońca padały
prostopadle na jego powierzchnię.
* KOLEKTOR PRÓŻNIOWY
Budowa kolektora próżniowego jest nieco inna niż kolektora płaskiego. Tutaj ciepło
padające na powierzchnię kolektora do wody
transportowane jest przez specjalny nośnik
ciepła zawarty w szklanej rurze otoczonej
próżnią. Budowa kolektora próżniowego jest
Dokończenie na str. 7
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dużo bardziej skomplikowana niż kolektora
płaskiego, ale i możliwości pozyskania ciepła z promieniowana słonecznego są znacznie
większe. Kolektor próżniowy pozwala na skuteczne pozyskiwanie ciepła również w okresie
zimowym. Mankamentem kolektorów próżniowych jest ich „delikatność” i duża podatność na uszkodzenia, a także znacząco wyższa
cena (około 30-40%).
KOLEKTOR TO NIE WSZYSTKO…
Aby korzystać z dobrodziejstwa, jakim
jest ogrzewanie wody przez promienie słoneczne – nie wystarczy sam kolektor. Konieczne jest zainstalowanie tzw. bufora ciepła,
którego zadaniem jest magazynowanie ciepłej
wody na czas, gdy zechcemy z niej skorzystać. Bufor ciepła, nazywany zasobnikiem
ciepła ma budowę zbliżoną do bardzo popularnych boilerów. W zbiorniku znajduje się
wężownica która ogrzewa wodę znajdującą
się w środku. Zasobniki stosowane w instalacjach solarnych mają specjalną budowę, ponieważ posiadają dwie wężownice: do jednej
z nich podłączony jest kolektor słoneczny,
natomiast do drugiej – kocioł, który ogrzewa
nam wodę w czasie, gdy nie jest tego w stanie
zrobić kolektor ( w nocy lub zimą ).
KRÓTKIE PODSUMOWANIE
Kolektor słoneczny NIE ZAPEWNI ciepłej wody przez cały rok. Możliwe jest zapewnienie ciepłej wody w miesiącach letnich
a także późną wiosną i wczesną jesienią. Natomiast w okresie zimowym konieczne jest
zastosowanie drugiego źródła ciepła (kotła
gazowego, węglowego prądu elektrycznego).
W okresie zimowym kolektor zapewni nam
podgrzanie wody ale do temperatury 20 –
30°C. Do wyższej temperatury musimy wodę
podgrzać w inny sposób.
Również w okresie letnim pamiętać musimy, że woda ogrzewa się wyłącznie w cza-
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sie dnia. W związku z tym należy być świadomym tego faktu i ciepłej wody używać
rozważnie, bowiem po zachodzie słońca do
dyspozycji mamy wyłącznie tyle wody, ile
zgromadziliśmy jej w zasobniku – czyli około
250 – 300l (w typowej rodzinie). Jest to bardzo duża ilość wody przy rozsądnym jej użytkowaniu, natomiast, jeśli wszyscy członkowie
rodziny uwielbiają kąpiel w pełnej wannie na
koniec dnia, może się okazać, że dla ostatniego tej ciepłej wody po prostu….. zabraknie.
W kolektorze słonecznym płynie czynnik
niezamarzający (podobny do tego, który jest
stosowany w chłodnicach samochodowych).
Dzięki temu instalacja może pracować również w okresie zimowym, gdy na zewnątrz
panują ujemne temperatury. Producenci kolektorów słonecznych zalecają, aby czynnik
ten wymieniać co około 2 lata. Koszt takiej
operacji to około 100 – 200 złotych.
Kolektor próżniowy jest lepszy pod
względem technicznym (potrafi wykorzystać
znacznie więcej promieniowania słonecznego, a także dużo lepiej pracuje przy słabszym
nasłonecznieniu, czyli na połaciach dachu
skierowanych na wschód/zachód, a także
w okresie zimy). Jest jednak znacznie droższy.
Czy opłaca się stosować kolektor słoneczny? Wszystko zależy od tego czym dotąd
ogrzewaliśmy wodę. Jeśli mamy tanie paliwo
(np. drewno czy trociny) to ogrzanie wody
kosztuje rocznie relatywnie niewiele. A zatem
zastosowanie kolektora słonecznego będzie
zwracało się przez kilkadziesiąt lat. Jeśli natomiast wodę ogrzewamy za pomocą węgla, czy
gazu ziemnego lub płynnego (LPG), wówczas
oferta montażu kolektora, który będzie wspomagał ogrzewanie wody jest finansowo bardzo interesująca. W typowym domu zamieszkiwanym przez 4 osoby roczny koszt ogrzania
wody za pomocą gazu ziemnego to około

1000 złotych. Ponieważ kolektor słoneczny
jest w stanie ogrzać maksymalnie 60 – 70%
naszego zapotrzebowania na ciepłą wodę, to
roczne oszczędności z tego tytułu będą wynosiły 600 – 700 złotych. Od tego odjąć należy roczny koszt prądu do napędu pompy
obiegowej (około 50 złotych). W przypadku
natomiast, gdy ciepłą wodę ogrzewamy za
pomocą energii elektrycznej – korzyści z zastosowania kolektora słonecznego są znacznie
większe. Energia elektryczna (w taryfie G11)
jest około trzykrotnie droższa niż ciepło uzyskane z gazu. A zgodnie z przewidywaniami
ekspertów w najbliższych latach czeka nas
dalszy wzrost cen energii elektrycznej i gazu.
CZY OTRZYMAMY DOFINANSOWANIE?
O tym, czy i w jakiej wysokości uzyskamy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego „Ochrona powietrza, energetyka” na
montaż kolektorów słonecznych, zadecyduje
ostatecznie Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina na decyzję Zarządu nie ma
wpływu. Może się okazać, że w przypadku
bardzo dużego zainteresowania kolektorami
wśród innych gmin województwa mazowieckiego, przy ograniczonych ilościach środków
finansowych na ten program, Zarząd może
zmniejszyć wysokość dofinansowania z 85%
np. do 60%. To automatycznie zwiększy
udział własny każdego z mieszkańców. Tak
stało się z dofinansowaniem z RPO budowy
dróg, kiedy to z zakładanych 85% dofinansowanie zeszło do poziomu 30%.
O wszystkich decyzjach Zarządu Województwa Mazowieckiego w tej sprawie
będziemy Państwa informować na bieżąco.
Opr. Zenon Spik
Julita Kowalska

BANK SPÓŁDZIELCZY w TERESINIE
W związku z przystąpieniem Gmny Teresin do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), którego elementem ma być dofinansowanie zaprojektowania,
zakupu i montażu kolektorów słonecznych w domach mieszkańców naszej Gminy, Bank Spółdzielczy w Teresinie oferuje swoje uczestnictwo w realizacji projektu poprzez
uruchomienie linii kredytowej dla mieszkańców, celem zapewnienia środków finansowych na
pokrycie wkładu własnego.
Zapewniamy:
- dostęp do środków kredytowych na indywidualnie ustalonych warunkach, po złożeniu
wniosku kredytowego i udokumentowaniu zdolności kredytowej,
- zastosowanie uproszczonych procedur kredytowych, w tym niezwłoczną decyzję
kredytową.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie
PROSTO Z GMINY
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„Kochamy Was, kochamy całym sercem!”
Pod takim hasłem
odbyło się uroczyste
spotkanie dla dziadków w Społecznym
Przedszkolu Integracyjnym w Teresinie.
Miało ono m.in. na
celu
kształtowanie
uczucia przywiązania
i szacunku dla najstarszych członków rodziny. Któż bowiem jak nie dziadkowie rozpieszczają swoje wnuczęta.
W naszym przedszkolu Święto Babci i Dziadka obchodzone było
w grupach. Jako pierwsi swoich dziadków przywitały przedszkolaki
z grupy Biedronki, a tuż za nimi Muminki. Dzieci przygotowały krótki
program artystyczny wypełniony piosenkami i zabawnymi wierszykami. Najmłodsi mimo tremy wypadli rewelacyjnie, a ich starania dziadkowie nagradzali brawami. Potem szanownym gościom zostały wręczone laurki, na koniec zaś czekał na wszystkich słodki poczęstunek.
Grupy Smerfy i Motylki gościły swoich dziadków 22 stycznia.

Tutaj również dzieci przygotowały krótki program artystyczny w formie inscenizacji przeplatanej piosenkami i tańcem. Babcie i dziadkowie byli pełni podziwu dla swoich ulubieńców. Wnuczęta bardzo cieszyły się z odwiedzin swoich najbliższych, wszystkie dzieci wręczyły
własnoręcznie wykonane upominki. Pani dyrektor złożyła wszystkim
gościom najserdeczniejsze życzenia. Niektórzy dziadkowie przyjeżdżają do nas z bardzo odległych miejsc, aby tego dnia być razem ze
swoimi pociechami.
W zimowej atmosferze odbył się także w naszym przedszkolu bal karnawałowy. W tym roku była zabawa w Królestwie Książąt
i Księżniczek. Jednak nie zabrakło rycerzy, muszkieterów i innych bajkowych postaci. Atrakcją balu były konkursy prowadzone przez wodzireja. Dzieci w przepięknych strojach poruszały się po balowej sali.
Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Wesoła zabawa dostarczyła
dzieciom wiele radości, a niezapomniane chwile zostały uwieńczone
na pamiątkowych zdjęciach. W przedszkolu każdy dzień przynosi coś
nowego, dzieci zaskakują swoimi szalonymi pomysłami. Praca z nimi
dostarcza wiele radości i satysfakcji oraz mobilizuje do działania.
Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół w Teresinie
– najlepszą szkołą w powiecie i jedną z najlepszych w Polsce!
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowany
w tym roku już po raz dwunasty przez Perspektywy i Rzeczpospolitą,
bazuje na wynikach szkół w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i zawodowych akredytowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które dofinansowuje również ich organizację. Wśród placówek z całego terytorium Polski w czołówce znalazł się
Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w teresinie! To niebywały sukces tej wielce zasłużonej Szkoły, biorąc również pod uwagę,
że okazała się ona zdecydowanie najlepszą szkołą ponadgimnazjalną
w powiecie sochaczewskim, dystansując o ponad sto miejsc Liceum
Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. W klasyfikacji województwa mazowieckiego obie szkoły znalazły się odpowiednio na 34 i 47 pozycji. W rankingu obejmującym szkoły z terenu
całego kraju, Zespół Szkół uplasował się na 292 miejscu. To najwyższa
dotychczas lokata teresińskiej placówki, świadcząca o stale wzrastającym tu poziomie kształcenia. „Od zawsze marzyłem, by nasza szkoła
uważana była za naprawdę bardzo dobrą, teraz mam poczucie, że inni
to zauważają ” – przyznał wzruszony Dyrektor Stanisław Wójcik.
Z gratulacjami dla dyrektora, grona pedagogicznego jak i dla uczniów
pośpieszył także Starosta Tadeusz Koryś, zresztą były wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół w Teresinie. Podkreślił, że opinia o teresińskiej
szkole jest bardzo pozytywna, ale teraz jest powód, by mówić o niej

jako o najlepszej.
Misją Rankingu Szkół jest
niezmiennie dostarczanie informacji o tym jak oceniane są
polskie licea i technika. „Uznaliśmy, że kryterium olimpijskie
najlepiej pozwala wskazać
szkoły, które dokładają ponadprzeciętnych wysiłków, ukierunkowanych na rozwój swoich uczniów.
Również analiza wyników egzaminu maturalnego pokazuje, że uczniowie szkół olimpijskich zdają ten egzamin najlepiej” – mówią organizatorzy konkursu. Uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie biorą udział
w wielu ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, niejednokrotnie kończąc swoje zmagania jako laureaci. Dobrze zdają maturę jak
i egzaminy zawodowe. Oba czynniki powodują, że teresińska oświata
postrzegana jest na wysokim poziomie.
Trzeba także zaznaczyć, iż głównymi adresatami rankingu są
uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy na wiosnę muszą podjąć najważniejszą w swoim życiu decyzję: wybrać szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich następnie do studiów i ułatwi im uzyskanie wymarzonego zawodu. Teraz wydaje się, że dla mieszkańców
Teresina i okolic wybór będzie banalnie prosty. Cudze chwalicie, swego nie znacie – zdaje się słyszeć…
/red/

Ferie zimowe w Paprotni
W dniach 1-12.02.2010r.
w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Paprotni odbyły się ferie zimowe. Jak co
roku przybyła duża ilość dzieci - około 60 uczestników każdego dnia.
Każdy znalazł coś dla siebie. Codziennie odbywały się zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
pod okiem p.Jacka Wiśniewskiego, zajęcia świetlicowe, nad którymi
sprawowała opiekę p.Krystyna Milczarek, a nad wszystkim czuwał
Dyrektor Szkoły p.Grzegorz Fabiszak.
Codziennie czekało na nas smaczne śniadanie, owoce oraz pyszna
herbatka z cytrynką przygotowana przez p.Hanię. W ciągu tych dwóch
tygodni mieliśmy wiele ciekawych atrakcji m.in.: dwa wyjścia na ba-
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sen do Kuźni Napoleońskiej, gdzie bawił się z nami w wodzie sam
pan dyrektor, zawody sportowe w Teresinie i w Paprotni, dwa wyjazdy
do Warszawy, gdzie bawiliśmy się w sali zabaw „KOLORADO”, no
i oczywiście McDonald’s. Odbył się także turniej tenisa stołowego,
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Były projekcje filmowe w naszej nowej szkolnej sali kinowej, oraz grill i zabawy na powietrzu. Wszyscy uczestnicy ferii byli zadowoleni, a jak zapytaliśmy
co im się najbardziej podobało to stwierdzili jednogłośnie: „Kolorado
i pobyt w McDonald’s!”. To były bardzo udane ferie, nie możemy doczekać się kolejnych. A nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pan
dyrektor i Urząd Gminy Teresin, który ufundował nasz pobyt w szkole.
(Tekst autorstwa Pauliny Pietruszewskiej z kl.VI a
i Agaty Dudkowskiej z kl. VI b)
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Aktywny wypoczynek
Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie w pierwszym
tygodniu ferii przygotowała swoim wychowankom szereg interesujących zajęć i wyjazdów. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do
piątku w godzinach 9 - 13. Codziennie dzieci i młodzież uczestniczyli
w zajęciach sportowych. Odbyły się też zajęcia plastyczne i komputerowe. Ponadto zorganizowano wyjścia do „Ogniska Muzycznego”
w TOK-u oraz do Radia Niepokalanów. Wszystkim, którzy ferie
chcieli spędzić bardziej aktywnie i na świeżym powietrzu, zaproponowano autokarowe wyjazdy na lodowisko i na basen do Sochaczewa.
W przerwie między zajęciami codziennie było zapewnione drugie
śniadanie. Nad bezpieczeństwem uczestników i organizacją zajęć
czuwali nauczyciele, którzy umożliwili uczniom aktywny i twórczy zimowy wypoczynek. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Teresinie serdecznie dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Teresinie oraz firmie „Bakoma” za pomoc w zapewnieniu posiłków
w czasie trwania ferii.
/Krzysztof Rachoń/

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
informuje
Urząd Gminy w Teresinie to miejsce
edukacji rolników. Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice wychodząc naprzeciw potrzebom znajomości
wiedzy i praw obowiązujących w rolnictwie zorganizował w br. trzy szkolenia.
W ramach programu PROW na lata 20072013 w dniu 6 stycznia 2010r odbyło się szkolenie nt. Programy rolnośrodowiskowe pakiety: „Ochrona wód i gleb” oraz „Rolnictwo zrównoważone”, którego wykładowcą była mgr inż. Krystyna Saganowska
(MODR O/Bielice/.
W dniu 18 stycznia 2010r odbyło się szkolenie nt. „Fundusze
strukturalne na rzecz rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorczości na
lata 2007-2013”, które poprowadziła inż. Urszula Milczarek (Kierownik MODR O/Bielice).
W dniu 7 lutego 2010r odbyło się szkolenie nt. „Technologia uprawy ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony”. Ciekawą
prelekcję na ten temat przeprowadziła dr Barbara Lutomierska (IHAR
O/Jadwisin). Drugim tematem tego szkolenia było „Nawożenie roślin
uprawnych – charakterystyka nawozów ANWIL SA”, które przeprowadził p. Marek Tyrajski. Takie spotkanie z naukowcami, producentami nawozów, doradcami i wymiana doświadczeń to niezwykle ceniona
forma zdobywania wiedzy przez rolników. Spotkanie zostało zorganizowane przy pomocy Wójta Gminy Teresin.
Ze względu na zmiany w wypełnianiu wniosków oraz wprowadzenie nowych płatności na rok 2010, uprzejmie informuję, że w dniu
22 marca br. w Urzędzie Gminy w Teresinie o godz. 10.00 odbędzie się
szkolenie nt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w powią-

zaniu z dopłatami obszarowymi oraz zasady wypełniania wniosków
obszarowych na 2010 rok”.
Zapraszam również do korzystania z mojej pomocy w wypełnianiu
wniosków od 15 marca do 17 maja 2010r do Urzędu Gminy w Teresinie, codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.
Elżbieta Gasik
Główny doradca rolny w MODR O/Bielice
R
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GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 12 marca 2010 roku o godzinie 13.10
– rozmowa z Wójtem Gminy Teresin, Markiem Olechowskim
Oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz.: 7.30, 8.30, 16,30, 17.30
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Wierni tradycji
Tegoroczna studniówka w Zespole
Szkół w Teresinie przeszła
już do historii. Bawiąc
się, tegoroczni maturzyści rozpoczęli
odliczanie
czasu pozostałego do najważniejszego dla nich egzaminu. Bal studniówkowy tradycyjnie odbywa się tu we własnych murach.
„Poloneza czas zacząć..” – to słowa, które otworzyły tegoroczną
zabawę. Wyjątkowa choreografia narodowego tańca zaprezentowana
na dwie tury przez tutejszą młodzież spotkała się z wielkimi brawami
publiczności. Wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Stanisław
Wójcik, a miłej zabawy i równie świetnych wyników na majowym
egzaminie życzył obecny na balu Starosta Tadeusz Koryś. Po części
oficjalnej uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Agrobiznesu, Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Technikum Samochodowego na kilka godzin zapomnieli o czekającej ich maturze i wraz
z gronem swoich pedagogów rzucili się w wir szaleńczej zabawy. Przy

muzyce zespołu Avanti parkiet opustoszał dopiero, gdy na dworze zrobiło się już zupełnie jasno. Uczestników studniówki czekała też miła
niespodzianka, a była nią kabaretowa część artystyczna jaką przygotowała grupa licealistów. Tegoroczny bal odbywał się w scenografii epoki
baroku. Teresińskim uczniom jak i ich wychowawcom należą się też
duże brawa za pozostanie wiernym tradycji organizacji studniówki na
terenie własnej szkoły, która to tak naprawdę zaczyna się już kilka dni
wcześniej, na ubieraniu sali gimnastycznej. To właśnie wspólna praca
młodzieży, ich rodziców oraz wychowawców niesamowicie integruje
ze sobą całe grono. Magiczna noc pełna radości z pewnością pozostawi
piękne wspomnienia, które szczególnie mocno zapadły już w serca maturzystów. To wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które
pamięta się przecież do końca życia…
***
Podobnie niezwykle wyjątkowy charakter miał bal studniówkowy
w Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W sobotę, 9 stycznia
dziewczęta wraz z zaproszonymi gośćmi również bawiły się we własnej
szkole. Tradycyjnie studniówka rozpoczęła się od Mszy Św. w intencji maturzystek. Potem był już pięknie wykonany polonez, a następnie
walc. Znakomita zabawa zakończyła się w niedzielę o świcie. Warto
zaznaczyć, iż usługę i wszelkie prace “okołostudniówkowe” wzięły na
siebie uczennice klasy drugiej liceum. Wiemy, że spisały się na medal!
/red/

Indonezja w Klubie Podróżnika
W dniu 6 lutego 2010r. w sali Teresińskiego Ośrodka Kultury odbyło się kolejne spotkanie Klubu Podróżnika, tym razem dotyczące Indonezji. W pierwszej części imprezy Pani Monika Barzyc przedstawiła
nam Indonezję, kraj pełen różnorodności, ciekawej kultury, bogatej
historii i pięknej przyrody. Następnie wystąpił jedyny w Polsce zespół prezentujący tradycyjną muzykę indonezyjską z Jawy Środkowej
„WARSAW GAMELAN GROUP”. W trakcie występu prezentowany
był Wayang - indonezyjski cieniowy teatr kukiełkowy. Wszyscy zebrani z zapartym tchem słuchali koncertu na tradycyjnych Indonezyjskich
instrumentach i obserwowali cieniowy teatr.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować Ambasadzie Indonezji
w Warszawie, a w szczególności Pani Monice Barzyc i Panu Davidowi Martin za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Dziękujemy
również Gminie Teresin za wsparcie imprezy oraz Panu Mariuszowi

Cieśniewskiemu,
dyrektorowi
Te r e s i ń s k i e g o
Ośrodka Kultury
za
udostępnienie sali i pomoc
w realizacji imprezy. Dziękujemy
wszystkim przybyłym osobom.
Do zobaczenia na
kolejnych spotkaniach Klubu Podróżnika!

Stowarzyszenie IMPULS

Karnawałowe harce najmłodszych

Tegoroczny karnawał obfitował w liczne imprezy. Tradycyjnie już
bawiła się młodzież na prywatkach i studniówkach, dorośli na balach.
W tym roku po raz pierwszy na balu bawili się najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy. W sobotnie popołudnie, 30 stycznia do „Chabrowego
Dworku” na swój pierwszy bal licznie przybyły dzieci. Piękne kreacje księżniczek, wróżek, rycerzy i piratów zachwycały wszystkich
zebranych. Impreza przebiegała w rodzinnej atmosferze. Wzięło w niej
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udział ponad setka dzieci wraz z opiekunami. Bal rozpoczął się wspólną fotografią wszystkich uczestników. W trakcie imprezy dzieci brały
udział w szeregu tańców i zabaw, które prowadzili Państwo Maria i Jan
Urmańscy z działającego od niedawna w Teresinie Klubu Malucha.
Poza tańcami na dzieci czekały również inne atrakcje. Każde z dzieci mogło umalować twarz i zająć się wypełnieniem kolorowanek. Dla
dzieci przygotowany był także słodki poczęstunek, owoce i napoje.
„Chabrowy Dworek” przez blisko trzy godziny rozbrzmiewał muzyką
i dziecięcym, radosnym gwarem.
Bardzo cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z dużym
zainteresowaniem społeczności naszej gminy. Chcemy serdecznie podziękować wszystkich uczestnikom imprezy. W sposób szczególny
pragniemy podziękować sponsorom balu: Państwu Marii i Jerzemu
Haber - „Chabrowy Dworek” za udostępnienie sali i poczęstunek dla
dzieci, Urzędowi Gminy Teresin, Panu Mariuszowi Becie, Pani Halinie
Ziółkowskiej oraz Panu Pawłowi Kalwarczykowi za wsparcie imprezy. Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły nam przy
organizacji tej imprezy: Państwu Karolinie i Andrzejowi Krukowskim,
Paniom: Halince Kamionce, Eli Staniak, Oli Gołębiewskiej, Hani Jaworskiej, Basi Załuskiej, Danielce Miernik, Magdzie Hańderek, Marcie Budnik i Ewie Olejnik.
Stowarzyszenie IMPULS
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TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

tel. 0 663-54-54-70
oferujemy:
- zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
- oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradzwiękuów
- profesjonalny wizaż i stylizacja
- manicure i pedicure
- przekuwanie uszu
- henna - regulacja brwi
- nowość ! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszeczek
- peeling kawitacyjny
- mikrodermabrazja diamentowa

Nowość! Mezoterapia bezigłowa
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00
PROSTO Z GMINY
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Z prac Lokalnej Grupy Działania

Pod koniec stycznia odbyło się Walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Chełmońskiego”, na którym podsumowano przeszło półtoraroczną działalność
Stowarzyszenia oraz uchwalono poprawki do
Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany w LSR

dotyczą m. in. organizacji pracy poszczególnych organów Stowarzyszenia. Ustalono również, iż członkowie Stowarzyszenia, którzy
w ciągu dwóch lat systematycznie nie będą
płacić składek zostaną wykluczeni z LGD
„Ziemia Chełmońskiego”. Ponadto Komisja
Rewizyjna udzieliła absolutorium Zarządowi
LGD na kolejny rok, pozytywnie opiniując
miniony rok 2009.
Dobra wiadomość dla wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Teresin. Do
dofinansowania skierowane zostały wnioski p.

Mariusza Zagajewskiego (projekt „Turystyka
wiejska szansą rozwoju obszarów wiejskich)
oraz p. Krzysztofa Radkowskiego (projekt
„Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza”). Więcej informacji udziela sekretariat LGD w Żabiej Woli pod nr
tel. (46) 858 91 51. O naborze kolejnych projektów dowiecie się Państwo także ze strony
internetowej www.lgd.aleg.pl
Justyna Poniatowska

O Puchar Wójta
Kolejny
halowy turniej o Puchar
Wójta gminy Teresin
przeszedł do historii.
Podobnie jak przed
dwoma laty dość
niespodziewanie
triumfatorem okazał
się A-klasowy Piast
Feliksów. Przeciętnie
spisali się natomiast
gospodarze turnieju
– piłkarze KS Teresin. Obie ekipy –
Teresin I i Teresin II
zajęły odpowiednio
czwarte i piąte miejsce. Nagrody najlepszym zespołom i
najskuteczniejszym
zawodnikom
wręczali obecni na turnieju Starosta Powiatu Tadeusz Koryś i Wójt Gminy Teresin Marek
Olechowski. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został zdobywca
4 bramek dla KS Teresin Kamil Wróbel, najskuteczniejszym strzelcem zaś testowany w lecie przez poznańskiego Lecha zawodnik Milanu
Milanówek Sebastian Chwedorczuk – 5 bramek. W bramce najlepiej
spisał się Daniel Stępiński ze Znicza Pruszków. Na osobne wyróżnie-

nie zasłużyli organizatorzy turnieju, w szczególności Mariusz Zaborowski i Piotr Tymorek, którzy zadbali, by tegoroczny turniej pozostał
w pamięci wszystkich jako niezwykle udany. Oto wyniki turnieju:
Grupa A: GLKS Nadarzyn –
KS Teresin 1:5, Milan Milanówek
– Bzura Chodaków 2:3, Teresin –
Milan 0:1, Nadarzyn – Bzura 5:2,
KS Teresin – Bzura 4:3, Nadarzyn
– Milan 1:3
Grupa B: KS II Teresin –
Znicz Pruszków 2:4, LKS Chlebnia – Piast Feliksów 2:0, Znicz
Pruszków – LKS Chlebnia 2:1, KS
Teresin II – Piast Feliksów 2:3,
Piast Feliksów – Znicz Pruszków
3:0, KS Teresin II – LKS Chlebnia
3:2
Półfinały: Milan – Znicz 3:1,
Teresin – Piast 1:3
Mecz o VII Miejsce: Bzura – Chlebnia 3:3 k. 3:2
Mecz o V miejsce: KS Teresin II – Nadarzyn 4:3
Mecz o III miejsce: KS Teresin I – Znicz Pruszków 3:3 k. 4:5
Finał: Milan Milanówek – Piast Feliksów 4:5
Ostateczna kolejność: 1.Piast Feliksów, 2.Milan Milanówek,
3.Znicz Pruszków, 4.KS Teresin, 5.KS II Teresin, 6.GLKS Nadarzyn,
7.Bzura Chodaków, 8.LKS Chlebnia.
/Marcin Maciąg/

KOMUNIKAT
Urzędu Gminy w Teresinie

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

WWW.MOTO-TERESIN.PL.TL
„Motocykliści Teresina” to nazwa Stowarzyszenia
skupiającego miłośników dwuśladów z terenu naszej
gminy i okolic. To także specjalna strona internetowa
poświęcona pasji teresińskich motocyklistów. „Celem
strony jest zgromadzenie się wszystkich motocyklistów z gminy i wspólne spotkania, wyjazdy, zloty,
podróże... jak również wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc”
– mówią założyciele portalu Patryk Pająk i Piotr Mechocki. Obaj
są mieszkańcami Teresina i łączy ich zamiłowanie do motocykli. Na
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stronie www.moto-teresin.pl.tl można znaleźć ciekawe informacje na
tematy motoryzacyjne, artykuły prasowe, komunikaty o planowanych
zlotach i spotkaniach, można zakupić specjalną koszulkę klubową, nie
zabrakło oczywiście forum dyskusyjnego. „Naszym wspólnym planem
jest Pierwsze Teresińskie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego – mówią organizatorzy, podając datę przedsięwzięcia – sobota 17 kwietnia
2010r.
/red/
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Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla: kierowców, pasażerów,
motocyklistów, rowerzystów, pieszych,
- osób, które straciły w wypadku bliską osobę.
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze przedsądowej oraz sądowej.
Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.

Bezpłatne konsultacje.
Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy

APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl

ANPOL
Oferujemy:
- szycie odzieży roboczej solidnie i na wymiar,
z włączeniem własnego logo;
- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

Ceny bardzo konkurencyjne!

Spełniamy zamówienia z możliwością dowozu do odbiorcy.
Wystawiamy faktury VAT

ANPOL Teresin; ul Pocztowa 22
tel/fax 046/ 86-13-858 ; 502-204-688

PROSTO Z GMINY
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Łucznicze emocje w Teresinie

Na wysokim poziomie zarówno sportowym jak i organizacyjnym stały Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza oraz I Międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera,
rozegrane pod koniec stycznia w Teresinie.
Zmarły blisko rok temu Karol Hibner był zasłużonym działaczem łucznictwa, sprawował

funkcję Prezesa Polskiego Związku
Łuczniczego jak i przewodniczącego Komitetu Medycznego i Naukowego Międzynarodowej Federacji
Łuczniczej (FITA). W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zameldowała się czołówka krajowych
łuczników oraz goście ze Lwowa.
Znaczący sukces odniosła reprezentantka gospodarzy, młodziutka
Natalia Juszczuk. Zawodniczka
LKS Mazowsze Teresin zrobiła kolosalne postępy, o czym świadczy
jej zwycięstwo w kategorii juniorek
młodszych. W ćwierćfinale pokonała Martę
Polewską 112:98, w półfinale Magdalenę
Pniewską (obie Stella Kielce) 112:105, zaś w
finale Marzenę Stupkiewicz 108:104, reprezentantkę LKS Jar Kielnarowa. Do świetnych
występów przez lata przyzwyczaił nas także
Ryszard Kowalski, startujący w kategorii

łuków bloczkowych. Tym razem nasz nestor
łucznictwa uplasował się na wysokiej piątej
pozycji. Gratulujemy! Dobrze spisali się pozostali teresińscy łucznicy, a wśród nich:
Łuki klasyczne: Justyna Rosa – V miejsce w kategorii juniorek, Klata Katarzyna
– IX miejsce w kategorii juniorek, Michał
Gawiński i Janusz Mierzejewski – VII miejsce w kategorii juniorów, Przemysław Piórkowski – XIII miejsce w kategorii juniorów,
Robert Świątek – V miejsce w kategorii juniorów młodszych, Arkadiusz Piórkowski –
VI miejsce w kategorii juniorów młodszych,
Mateusz Sękulski – VII miejsce w kategorii
juniorów młodszych, Beniamin Ostrowski –
X miejsce w kategorii juniorów młodszych,
Adrian Barzyc – XVI miejsce w kategorii
juniorów młodszych; Łuki bloczkowe: Sławomir Radziszewski i Juliusz Boguta –
X miejsce.
/red/

Pucharowe walki zapaśników
Trzech zawodników w wieku juniora udanie reprezentowało LKS Greiner Mazowsze
Teresin w zawodach o Puchar Polski seniorów
w zapasach w stylu wolnym. Mimo młodego
wieku na matach w Osielsku Paweł Albinowski, Mariusz Zdanowski i Adrian Czernicki
radzili sobie doskonale. Bardzo dobry występ zanotował również ich starszy klubowy
kolega Szymon Piątkowski. Pierwszy tegoroczny start zapaśników Mazowsza, mimo
braku miejsc medalowych, należy uznać za
dobry prognostyk na nadchodzący rok. Mariusz Zdanowski startując po raz pierwszy
w kategorii wiekowej seniorów, wygrał jedną
i przegrał dwie walki po bardzo wyrównanych
pojedynkach, w tym jedną właśnie ze starszym kolegą Szymonem Piątkowskim, który
dzięki wywalczonej piątej lokacie pokazał,
iż wciąż zalicza się do czołówki zawodników
kategorii wagowej do 84 kilogramów. Z kolei Paweł Albinowski uległ jedynie po bardzo
zaciętych i wyrównanych pojedynkach dwóm
aktualnie najlepszym seniorom w swej kategorii wagowej. Wygrał zaś, po trzy rundowym
pojedynku z głównym swoim rywalem w tym
roku w rywalizacji o prymat w kategorii juniorów. Warto podkreślić także świetną postawę Adriana Czernickiego, który stawia coraz
mocniejszy opór swym utytułowanym i starszym przeciwnikom. Serdecznie gratulujemy
zawodnikom oraz ich trenerom - Ryszardowi
Niedźwiedzkiemu, Ryszardowi Śliwińskie-

mu, Krzysztofowi Walencikowi i Arturowi
Albinowskiemu. Oto miejsca wywalczone
przez reprezentantów Teresina w Osielsku:
PUCHAR POLSKI SENIORÓW
Szymon Piątkowski 5 miejsce w kat. wagowej do 84 kg
Paweł Albinowski 5 miejsce w kat. wagowej do 66 kg
Adrian Czernicki 5 miejsce w kat. wagowej do 120 kg
Mariusz Zdanowski 9 miejsce w kat. wagowej do 84 kg
Sekcja zapaśnicza LKS Greiner Mazowsze Teresin w najbliższym czasie będzie organizatorem następujących zawodów:
* 27 marca 2010 r. - Eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wystartują reprezentanci 4 województw:
mazowieckiego,
warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego, kujawsko pomorskiego. Pierwsza trójka awansuje do finału OOM czyli
Mistrzostw Polski Kadetów. Przybliżony program zawodów: godz. 12.00 - otwarcie zawodów, godz. 12.30 - walki eliminacyjne, godz.
15.30 - walki finałowe.

Mazowsza. Współorganizatorem jest zaprzyjaźniony klub ULKS Ryś Kampinos. Wśród
zaproszonych ekip są reprezentanci: Litwy,
Łotwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Słowacji,
Niemiec, Francji, Izraela, Finlandii. Przybliżony program zawodów: 09.04.10 godz.
16.00-19.30 walki eliminacyjne, natomiast
10.04.10 godz. 9.00-13.00 ciąg dalszy walk
eliminacyjnych, godz. 15.00 uroczyste otwarcie zawodów, godz. 15.00-17.00 walki o III
miejsce, godz. 17.00-18.30 walki finałowe.
* 06-08 maja 2010 r. - Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży Mazowsze (Mistrzostwa Polski Kadetów)
- „Ponadto w drugiej połowie bieżącego
roku Teresin będzie organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polski kadetów. Wszystkie
zawody odbywać się będą w hali sportowowidowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Teresinie. Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników rywalizacji sportowej
” – dodaje Ryszard Niedźwiedzki, Prezes
LKS Greiner Mazowsze. My również zapraszamy do kibicowania naszym zapaśnikom.
Do zobaczenia w hali!
/red/

* 09-10 kwietnia 2010 r. - V Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar
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To były ferie!
Na brak zajęć w tegoroczne ferie zimowe dzieci i młodzież z gminy Teresin narzekać raczej nie powinna. Dla uczniów, którzy zostali
w domach otwarte były poszczególne szkoły. We wszystkich gminnych
szkołach podstawowych chętni mogli korzystać ze świetlic, pracowni internetowych, sal gimnastycznych, stołów do tenisa. Uczestniczyli
w konkursach plastycznych, warcabowych, oglądali ciekawe filmy, jeździli na sankach. Niejednokrotnie dzieci mogły uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych wyjazdach np. na sochaczewską pływalnię, lodowisko czy do Warszawy. Zabawy było co niemiara, a ci, którzy spędzili
wolny czas na zimowych zajęciach w szkole, z pewnością nie żałowali.
Również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży szereg rozgrywek i turniejów. W piątek 5 lutego w hali
widowiskowo-sportowej rozegrany został Gminy Turniej Szkół. Dzieci
uczestniczące w zajęciach feryjnych uczestniczyły w pięciu konkurencjach zabawowo-sportowych. Reprezentacje czterech szkół podstawowych z terenu gminy Teresin startowały kolejno: w biegu sztafetowym,
rzutach do kosza, slalomie piłkarskim, wyścigu na balonach, a na zakończenie w mini turnieju piłki halowej. Choć wyniki imprezy miały
drugorzędne znaczenie, warto powiedzieć, że najlepszą okazała się drużyna reprezentantów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie. Udział brały
także Szkoły z Paprotni, Szymanowa i Budek Piaseckich. Każda z nich
otrzymała pamiątkowy puchar.

Fot.: SP Paprotnia / red

Dla starszej młodzieży zorganizowano cykl turniejów piłkarskich
oraz zawody piłki siatkowej. Młodzi sportowcy za każdym razem
rywalizowali o Puchar Dyrektora GOSiR-u Krzysztofa Walencika.
Frekwencja na zawodach była wyższa niż przewidywano, a uczestnicy zjeżdżali do Teresina także z Sochaczewa i Ożarowa. W rozgrywkach piłki halowej w kategorii gimnazjów najlepsze okazały się Dzikie
Koty, grające w składzie: Krystian Świerczewski, Michał Sieczkowski, Bartek Kaczmarek, Paweł Kaniewski, Mateusz Banaszek.
Królem strzelców został Adrian Dryczałek z zespołu Lokomotiv
Skrzelew. Rywalizacja w kategorii szkół ponadgimnazjalnych skupiła
na starcie dwanaście ekip, które do ścisłej fazy finałowej zagrały systemem pucharowym. Tu, po puchar sięgnęli goście z Ożarowa. Oba
turnieje bardzo dobrze sędziował Adam Pela. W zawodach siatkarskich natomiast, wśród siedmiu ekip zwycięstwo przypadło drużynie
Reaktywacji Szymanów w składzie: Arkadiusz Kątniak, Artur Stawski, Mateusz Grzegorek, Leszek Grzegorek, Paweł Bieniek, Adrian
Kucharewicz. W rolę sędziów tym razem wcielili się Krzysztof Wójcik
i Przemysław Gołaszewski. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich rozgrywek czuwała bardzo zaangażowana koordynator sportu
w gminie Teresin – Sabina Walczak.
/red/

