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Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!
Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy
napełnią Was pokojem i wielką radością.
Życzymy Wesołych, pełnych nadziei i wiary Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
spędzonych wśród kochającej rodziny,
w atmosferze szczęścia, przy wspólnym stole…
Wójt Gminy
Marek Olechowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
wraz z członkami Rady Gminy

źródło: nadzieja.pl

Puchar Polski Kadetów 2010 - wygrana Rafała i Mazowsza!
Medalowe żniwo Teresina!

W dniach od 12 do 14 marca 2010 roku we Włodawie odbył się
Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. Na matach Włodawy wystartowało 13 zawodników LKS Greiner Mazowsze Teresin,
a start ich zaowocował zdobyciem SZEŚCIU medali - jednego złotego,
dwóch srebrnych i trzech brązowych.
Indywidualnie najlepiej zaprezentował się RAFAŁ PALIŃSKI,
który wygrał zdecydowanie najliczniej obsadzoną - 47 zawodników kategorię wagową do 63 kg. Srebrne medale zdobyli Rafał Mechocki w wadze do 58 kilogramów i Kamil Pałyska w wadze do 100 kg,
a brązowe medale stały się własnością Patryka Szymańskiego w wadze do 76 kg, Dawida Wasilewskiego w wadze do 85 kg i Dawida
Mecheckiego w wadze do 100 kg. Wyniki osiągnięte przez zawodników Mazowsza na tych zawodach to największy sukces w historii teresińskich zapasów. Nasi sportowcy poza zdobyciem sześciu medali,
wywalczyli także aż dziesięć (!) lokat zapewniających udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, co cieszy tym bardziej, że zawody
finałowe będą w tym roku odbywały się na początku maja w Teresinie.

W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie wygrał nasz klub, a dzięki
jego znakomitej postawie również w klasyfikacji województw, wygrało
województwo mazowieckie.
Natomiast kilkanaście dni wcześniej w Białogardzie odbył się
II Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym - Memoriał
Marcina Jureckiego. Wielkim sukcesem zakończył się występ Pawła
Albinowskiego (mimo wieku juniora) oraz Szymona Piątkowskiego.
Obaj wrócili z prestiżowego turnieju ze srebrnymi medalami! Paweł
wywalczył go w kategorii do 66 kg, zaś Szymon w kategorii do 84 kg.
Wywalczenie dwóch medali na zawodach rangi Pucharu Polski Seniorów to ogromny sukces osiągnięty przez naszych zawodników!
Serdeczne gratulacje dla wszystkich zapaśników z Teresina oraz
ich trenerów: Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego,
Krzysztofa Walencika oraz trenera prowadzącego kadetów, juniorów
i seniorów - Artura Albinowskiego.
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Uchwały Rady

W pierwszy piątek marca odbyła się 41.
sesja Rady Gminy Teresin. Obrady zakończyły się podjęciem jedenastu uchwał.
Na początku Rada podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin. Plan obejmuje teren położony
w centralnej części gminy, sąsiadujący od północy z obszarem kolejowym. Podstawowym
przeznaczeniem terenu są tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz tereny zabudowy usługowej.
Ponadto część obszaru przeznaczona jest pod
teren zieleni urządzonej oraz komunikację.
Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 1,65 ha.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Teresin obejmującego
części obrębu geodezyjnego Granice. Pierw-

szy plan obejmował obszar o powierzchni
28,22 ha zawarty między terenem zamkniętym - teren kolejowy, a ul. Strażacką. Drugi
plan dotyczył obszaru o łącznej powierzchni
27,24 ha, zawartego między drogą krajową nr
2 i drogą gminną.
Następnie decyzją radnych uchylono
uchwałę z 8 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj.
Na obszar ten ma zostać wkrótce sporządzony nowy plan, pozwalający na uzyskanie rozwiązań planistycznych spójnych z rozwiązaniami ustalonymi dla terenów sąsiadujących.
W związku z tym, w dalszej kolejności obrad
Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niniejszego
terenu. Teren objęty uchwałą położony jest
w centralnej części gminy, przy szlaku kolejowym Warszawa – Poznań. Na tym obszarze
znajduje się także Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Uwarunkowania
wskazanego terenu predysponują go dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak również z przeznaczeniem na usługi
sakralne. Sporządzenie, a następnie uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania dla
tego obszaru, ma pozwolić na kontrolowaną
urbanizację, a także zagwarantować ochronę
cennych kulturowo obszarów.
W dalszej części obrad Rada Gminy pod-

jęła uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,31 ha,
położonej w obrębie miejscowości Szymanów.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła zgody Rady Gminy na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Teresina.
Przedmiotowa działka ulokowana jest przy
ul. Rynkowej i ul. Długiej.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie
realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego – Gmina Teresin”.
Podejmując kolejną uchwałę, Radni
udzielili dotacji w bieżącym roku dla Parafii w Mikołajewie na prace konserwatorskie
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W ten sposób dofinansowana zostanie konserwacja zabytkowego ołtarza w kościele pw.
Świętych Męczenników Jana i Pawła w wysokości 37 tys. złotych.
Następnie Rada Gminy, podejmując
uchwałę, wyraziła zgodę na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Teresin środków stanowiących fundusz sołecki (patrz artykuł
„RUSZYŁ FUNDUSZ SOŁECKI”).
Na zakończenie obrad podjęto uchwałę, zmieniającą uchwałę budżetową Gminy
Teresin na rok 2010.
/red/

Komunikat

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na terenie naszej Gminy , które
zawarły związek małżeński 50 lat temu tj. 1960r., o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2010r
Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim. Telefon kontaktowy (046) 864-25-54
Kierownik USC
Jolanta Kononowicz

RUSZYŁ FUNDUSZ SOŁECKI

Budowa linii energetycznej i oświetlenie
skrzyżowania przed mostem w Szymanowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Teresinie o funduszu sołeckim w budżecie na 2010
rok przeznaczono kwotę prawie 300 tys. złotych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
wskazanych przez poszczególne sołectwa.
Najwięcej środków skierowanych zostanie na
inwestycje drogowe – budowę, remont bądź
leszowanie lokalnych dróg. Nakładki asfalPROSTO Z GMINY

towe z wykorzystaniem funduszu sołeckiego
położone zostaną na drodze w Gaju, Nowej
Piasecznicy i Serokach Wsi.
Tłuczniem utwardzone zostaną drogi
w Budkach Piaseckich, Ludwikowie, Mikołajewie i Topołowie. W Maurycewie, Nowych
Paskach, Pawłowicach i Witoldowie poprawiony zostanie stan dróg poprzez równanie
i leszowanie. Dokumentacja projektowa
przygotowana zostanie dla drogi w Lisicach
i Serokach Parceli.
Trwa uzupełnianie oświetlenia ulicznego.
W Elżbietowie i Skrzelewiu zawieszone zostały nowe lampy. Pozostałe wnioski sołeckie
o doświetlenie nowych ulic są w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej (Izbiska,
Ludwików - ulica Chmielna, Nowe Gnatowice, Paprotnia – ul. Sochaczewska, Teresin
Gaj). We wnioskach sołeckich znalazły się
też inne zadania: Dębówka - altana na boisku

sportowym, Elżbietów - słup ogłoszeniowy,
Maszna - kostka wokół świetlicy wiejskiej,
Nowe Gnatowice - drogowe lustro uliczne,
Pawłówek - projekt chodnika, Szymanów miejsca parkingowe przy drodze, ogrodzenie
strażnicy OSP oraz dofinansowanie półkolonii
dla dzieci, Teresin Gaj - boisko do siatkówki
na placu zabaw przy ulicy Spacerowej. Są to
inwestycje z wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Pozostałe ujęte są w planie inwestycyjnym Gminy na bieżący rok. Jako pierwsze
ruszą prace przy odwodnieniu ulicy Kaskiej
w Teresinie (II etap) i przy budowie garaży
w OSP w Skrzelewiu.
Marek Jaworski
zastępca Wójta
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Gminne przetargi
W Urzędzie Gminy w Teresinie przeprowadzono w ostatnim czasie 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.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez
Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH”
inż. Jan Stanisław Górliński, z siedzibą przy
ul. Moniuszki 85, 06 – 200 Maków Mazowiecki (cena wykonania zamówienia wynosi

84.535,09 złotych brutto).
c) „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.700.000,00 PLN” - przetarg nieograniczony. Najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Bank Spółdzielczy w
Teresinie, z siedzibą przy ul. Szymanowskiej
14, 96-515 Teresin (cena wykonania zamówienia wynosi 279.360,48 złotych brutto);
d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroki Wieś - I etap” - przetarg nieograniczony. Postępowanie zostało unieważnione;
e) „Budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowości Teresin: ul. Teresińska – Kaska,
II etap” - przetarg nieograniczony. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład
Usługowo – Handlowy „WIGMA” Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Walecznych 16/9, 09 – 409
Płock (cena wykonania zamówienia wynosi
185.319,09 złotych brutto);
Wszelkie informacje o przeprowadzanych 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:
861-38-15 (do 17) wew. 39.
Michał Sowiński,
Referat Zamówień Publicznych
w Urzędzie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj oraz,
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XLI/261/10 Rady Gminy Teresin z dnia 05.03.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj oraz, że wszczęto
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
/mgr/ Marek Olechowski

Gimnazjalistka na Olimpiadzie ?
XXII Olimpiada Filozoficzna, organizowana przez Polską Akademię Nauk, przyciągnęła w tym roku najzdolniejszych uczniów
z liceów i techników. Tylko w wyjątkowych
przypadkach mogli w niej uczestniczyć również i gimnazjaliści.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
uczennica klasy IIId Gimnazjum w Teresinie
Joanna Klata, która zakwalifikowała się do
eliminacji pisemnych zawodów okręgowych
w Skierniewicach. W tym etapie brali udział
najlepsi uczniowie z dziewięciu powiatów

O solarach
Do Urzędu Gminy w Teresinie wpłynęło
prawie 800 ankiet od mieszkańców, zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych na swoich domach. Zakup i montaż
kolektorów będzie przedmiotem wniosku o
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
(działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”), który zostanie złożony w II kwartale
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bieżącego roku.
Obecnie przygotowywane są szczegóły
umowy, która będzie zawierana z indywidualnym wnioskodawcą.
Justyna Poniatowska
Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy
Pozabudżetowych,
Urząd Gminy Teresin

dwóch województw: łódzkiego i mazowieckiego. Joasia uczestniczyła także w ustnych
eliminacjach jako jedyna osoba z powiatu
sochaczewskiego. Podczas rozdania nagród
i dyplomów, w obecności burmistrza Łowicza, otrzymała szczególne gratulacje od Pani
sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady
Filozoficznej.
Redakcja „Prosto z Gminy” także gratuluje i życzy Asi dalszych sukcesów.
/red./

NZOZ „OMEGA” w Baranowie ul.
Armii Krajowej 53 informuje, że od
stycznia 2010r. rozpoczyna praktykę doświadczony specjalista
w zakresie Psychiatrii Pani
dr Jadwiga Zaręba-Chylińska oraz
dr n.med. specjalista neurolog
Pani Katarzyna
Nowicka – Sieroszewska,

tel. (46) 856-03-77.
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XXV Międzynarodowy Katolicki Festiwal
Filmów i Multimediów Niepokalanów 2010
Zakończono już
zgłoszenia kategorii
tematycznych
do
wielkiego konkursu
filmowego w Niepokalanowie. W tym roku
odbędzie się on w dniach 27 – 30 maja. Będzie to jednocześnie impreza jubileuszowa,
bowiem festiwal organizowany zostanie po
raz dwudziesty piąty!
Aż 171 filmów i programów telewizyjnych, 39 programów radiowych otrzymali
organizatorzy od autorów z całego niemal
świata. Prace nadesłano m.in.: z Argentyny,
Białorusi, Brazylii, Hiszpanii, Indii, Kenii,
Kanady, Rosji, Taiwanu i Chin, Ukrainy,
USA, Włoch i oczywiście z Polski. Nadal
trwają zgłoszenia programów multimedialnych i stron internetowych.
Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów jest imprezą, odbywającą

się w Niepokalanowie w drugiej połowie maja
każdego roku, w terminie ogłoszonym przez
Komitet Organizacyjny. Celem niezwykłej
imprezy jest coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie
filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi, jak też wspieranie
twórczości filmowej, radiowej i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką
nauką społeczną. Organizatorem Festiwalu
są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im.
Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor
Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie –
„W tym roku chcemy połączyć organizację
przyszłorocznego Festiwalu ze światowymi
obchodami 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina”. Wiadomo już, że uczestnicy Festiwalu
odwiedzą Żelazową Wolę, miejsce urodzin
Wielkiego Kompozytora oraz zapoznają się
z pracami nadsyłanymi na Multimedialny

Konkurs Chopinowski „Chopin w XXI wieku”. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński. „Wierzymy, że Jubileuszowy XXV
Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów
i Multimediów Niepokalanów 2010 przyczyni
się zarówno do dalszej promocji Mazowsza,
ziemi niepokalanowskiej i całej Polski, jak
i zainspiruje wielu autorów do tworzenia
dzieł o głębokich wartościach duchowych na
miarę XXI wieku, dlatego też serdecznie zapraszamy uczestników jak i widzów w maju do
Sali św. Bonawentury ” - mówią organizatorzy
Danuta Stachyra (prezes KSF) i Zygmunt
Gutowski (wiceprezes KSF).
Więcej informacji na temat festiwalu na stronie www.festiwalniepokalanow.pl.
/red/

OBCHODY 70-TEJ ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Przed 70 laty, dokładnie 3 kwietnia 1940
roku rozpoczęła się likwidacja trzech obozów
z polskimi oficerami, aresztowanymi przez
Sowietów w 1939 roku. W Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku zostało osadzonych ponad 20 tysięcy Polaków. Zgodnie z rozkazem
Stalina, polscy oficerowie zostali rozstrzelani
w masowych egzekucjach i zakopani w miejscu zbrodni. Pierwsze groby zostały odkryte
w 1943 roku. Ekshumacja stosunkowo dobrze
zachowanych ciał wykazała, że sprawcami
zbrodni na Polakach byli Rosjanie. Wszystkie zbrodnie popełnione na polskich oficerach
w Związku Sowieckim były skrzętnie skrywane nie tylko przez ich sprawców, ale również
w powojennej Polsce aż do przełomu „Solidarności”.
Tegoroczna 70. rocznica tych tragicz-

nych dla naszego narodu wydarzeń, będzie
obchodzona uroczyście przez mieszkańców
naszej gminy. W centralnych uroczystościach
10 kwietnia w Katyniu weźmie udział delegacja harcerzy z Teresina na czele z pdhm
Jarosławem Dąbrowskim. W szkołach samorządowych przeprowadzane zostaną specjalne lekcje oraz przygotowane akademie.
Uczniowie wraz z nauczycielami historii poszukują świadków bądź wszelkich informacji
związanych z losem Polaków, pochodzących
z naszego regionu, zamordowanych bądź deportowanych w głąb Związku Radzieckiego.
Kulminacyjnym dniem obchodów będzie niedziela 11 kwietnia. O godzinie 1800 w Bazylice w Niepokalanowie sprawowana będzie
Msza Święta w intencji pomordowanych na
Wschodzie. Po niej nastąpi uroczyste zasa-

Wyrazy głębokiego współczucia dla Proboszcza
Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie

O. ANDRZEJA KUŚMIERSKIEGO

składają

Wójt Gminy
Marek Olechowski

PANU RYSZARDOWI KACPRZAKOWI
Radnemu Gminy Teresin
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Wójt Gminy Teresin i pracownicy Urzędu Gminy

Drogiej Koleżance

IWONIE JEGIERSKIEJ
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

MAMY

TATY

PROSTO Z GMINY

PANI JULITY LABUS – KOWALSKIEJ
MAMY

TATY

składają
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

Wyrazy głębokiego współczucia dla

z powodu śmierci

z powodu śmierci
składają
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard

dzenie „Dębu Katyńskiego” upamiętniającego kapitana Feliksa Melosika, nauczyciela
Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie w latach 1936-1939, zamordowanego
w Charkowie. Zakończeniem obchodów będzie widowisko patriotyczne „Katyń- Golgota Wschodu” w sali Św. Bonawentury
w Niepokalanowie ( pod ołtarzem polowym
- za Bazyliką). Uroczyste obchody Rocznicy
Katyńskiej połączone z posadzeniem ,,Dębów Pamięci” będą miały miejsce również
22 kwietnia w Szymanowie. Rozpocznie je
Msza Święta w kościele parafialnym. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych
uroczystościach.
Marek Jaworski
zastępca Wójta Gminy Teresin

Wójt Gminy
Marek Olechowski

składają
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
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Polskie Radio w Teresinie
blematyka instalacji kolektorów słonecznych.
W dyskusji naszą gminę reprezentowali:
Wójt Marek Olechowski, z-ca Wójta Marek
Jaworski, dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Krzysztof Walencik, jak również Antonina
Gigier ze Stowarzyszenia „Impuls”.

Gmina Teresin swoją gospodarność przekłada na autopromocję. Temu służyła wizyta
Polskiego Radia. We wtorek 16 marca mieliśmy okazję, przez godzinę „na żywo”, mówić
na antenie regionalnej rozgłośni „Radia Dla
Ciebie” o planach inwestycyjnych, o problemach kultury i sportu.
Dziennikarzy RDC interesowały też działania Stowarzyszenia Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls”, a także pro-

Zbigniew Bonalski

Nadchodzi IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych
„GALIMATIAS”

16-17 kwietnia 2010r

Ogromnie się cieszymy, że już po raz
dziewiąty będziemy mogli gościć w Teresinie
„niesforne” teatry z całej Polski. Chętnie gościmy zarówno tych, którzy mają na swoim
koncie szereg nagród, jak i tych początkujących. Do naszego przedsięwzięcia zaprosiliśmy teatry słowa, tańca, musicale, kabarety,
teatry uliczne, teatry stare i młode, śmieszne

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

503-610-963

i poważne. Chcemy integrować środowisko
offowych zespołów teatralnych, inspirować
się nawzajem, rozśmieszać i intrygować.
W poprzednich edycjach Galimatiasu
w jury zasiadali miedzy innymi: Lech Śliwonik, Jarosław Gajewski, Lech Mackiewicz,
Jarosław Kilian, Wojciech Lisiecki, Piotr
Łazarkiewicz, Igor Gorzkowski, Ewa Sokół-Malesza, Jacek Małachowski. W tym
roku w skład komisji wejdą również specjaliści z dziedziny teatru. Jury przyzna jedną nagrodę główną – Galimatias 2010, oraz nagrody lub wyróżnienia dla wszystkich zespołów.
Tradycją stały się już Galimatiasowe
Nocne Dyskusje. Późnym wieczorem każdego dnia Festiwalu uczestnicy mogą usłyszeć,
co Jury oraz inni widzowie sądzą na temat ich
twórczości, oraz wypowiedzieć się na temat
tego, co ich poruszyło, zezłościło lub zainspirowało w obejrzanych spektaklach. Dyskusje będą prowadzone przez członków Jury
i są jednym z najważniejszych momentów

imprezy. Wśród dodatkowych atrakcji Festiwalu
znalazły się - spektakle
pozakonkursowe oraz małe
poczęstunki w Kawiarni
Galimatiasowej – tradycyjnie już „Smalec Eli”
z chlebem i kiszonymi
ogórkami, a także jogurty, kawa i herbata.
Podczas Galimatiasu wydawana będzie Gazeta Festiwalowa „Mętlik”.
Wszelkie informacje na temat Galimatiasu dostępne są w biurze TOK-u
Al. XX-lecia 32, tel./fax. 046 861 38 81 oraz
na stronach internetowych www.tok.art.
pl. Już dziś serdecznie zapraszamy do wizyty
w Teresińskim Ośrodku Kultury w dniach
16-17 kwietnia, aby być świadkiem niesamowitych spektakli. Zapraszamy!
Teresiński Ośrodek Kultury

Radio Niepokalanów świętowało!
Dla rozgłośni z Niepokalanowa dzień
1 marca tego roku stanowił piętnastą rocznicę
jego reaktywacji. Radio Niepokalanów rozpoczęło swoją działalność 8 grudnia 1938 roku.
Pierwsza audycja, którą była akademia wygłoszona przez o. Maksymiliana, została nadana
około godziny 19.00. Pomimo dość słabego
odbioru, sygnał był słyszalny w całej Polsce.
Niestety, wszelkie plany z rozwojem stacji przerwała wojna oraz męczeńska śmierć
o. Maksymiliana Marii Kolbego w Auschwitz.
Inicjatorem wznowienia działalności Radia
Niepokalanów był o. Gwardian Kazimierz
Więsek, a nastąpiło to dokładnie 1 marca 1995
r. Całej Redakcji Radia Niepokalanów życzymy kolejnych jubileuszy i dalszego rozwoju

oraz wielu słuchaczy!
Przypomnijmy, że
„Błękitnego Grania”
możemy słuchać na
częstotliwości 102,7
FM, a także w Łodzi 98,6 FM. Serwis
internetowy dostępny jest pod adresem
www.radioniepokalanow.pl
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/red/

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 9 kwietnia 2010 roku o godzinie 13.10 – rozmowa z zastępcą wójta
Gminy Teresin, Markiem Jaworskim
oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz.: 7.30, 8.30, 16,30, 17.30
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Brathanki i Pectus tegorocznymi gwiazdami
Teresińskiej Nocy Czerwcowej!
Z Mariuszem Cieśniewskim, Dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury rozmawia Marcin Odolczyk.
Mimo, że Teresińska Noc Czerwcowa czeka nas dopiero za kilka
miesięcy, dla „kulturystów” z TOK-u zapewne już się rozpoczęła?
Można to tak określić, bowiem jako organizatorzy tej imprezy
rozpoczęliśmy prace nad przedsięwzięciem praktycznie pod koniec
ubiegłego roku. Projekt kolejnej Nocy Czerwcowej, negocjacje z zespołami, sprawy techniczne i wiele innych elementów niejednokrotnie
spędzają nam sen z powiek.
No właśnie, wspomniałeś o negocjacjach z zespołami, czy już
wiadomo kogo publiczność słuchać będzie podczas Nocy 2010
roku?
Jeżeli chodzi o występy gwiazd to pierwsze rozmowy prowadzone
były w grudniu ubiegłego roku. Dotyczyły rezerwacji miejsca i terminu. Rok obecny jest rokiem wyjątkowym w związku z czym, należało
jak najszybciej zawrzeć umowy z artystami. Udało nam się zatem zaprosić do Teresina takie zespoły jak – Brathanki, Pectus, wystąpi też
lokalna ekipa - Bałagan. Dla starszej publiczności zagra Stasiek Wielanek i Kapela Warszawska. Myślę, że zapowiada się interesująco.
Może przedstawmy pokrótce kolejno czerwcowe gwiazdy?
Zespół BRATHANKI znany jest chyba wszystkim, młodym i starszym. Piosenki „Czerwone korale”, „W kinie w Lublinie” czy piosenka
„Za wielkim morzem Ty” do tekstów Zbyszka Książka , stały się prze-

Impreza na stałe
weszła do kalendarza
wydarzeń kulturalnorozrywkowych. Praktycznie tej imprezy
nawet nie trzeba nagłaśniać - cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko
w naszym powiecie.
Pogram zazwyczaj jest
bardzo bogaty i mamy
nadzieję, że w tym
roku też tak będzie
i każdy znajdzie dla
siebie coś wartościowego. Zdajemy sobie
sprawę, że najważBRATHANKI
niejsze zawsze jest to,
co będzie się działo na
scenie . Dlatego zadbamy o program dla dzieci, starszej części społeczeństwa, średniej - jednym słowem dla wszystkich.
Zatem nie pozostaje nam nic innego jak już dziś zaprosić szeroką publiczność na stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w czerwcu na kolejną edycję Teresińskiej Nocy Czerwcowej…
Oczywiście, bardzo serdecznie zapraszamy.
zdjęcia pochodzą z serwisów brathanki.com.pl i pectus.com.pl

AGENT UBEZPIECZENIOWY
MICHAŁ SOWIŃSKI

PECTUS
bojami i były chętnie śpiewane od Bałtyku po Tatry. Wykonuje muzykę
będącą połączeniem folku, popu i rocka.
Kolejna gwiazda to PECTUS. Zespół popowy z Rzeszowa w ubiegłym roku utworem „Jeden moment” zdobył tytuł „Super Hitu” w programie TVP2 Hit Generator, a z piosenką „Życie na dystans” zdobył
III miejsce i tytuł Brązowej Premiery w konkursie Premier na 46 Festiwalu w Opolu. Natomiast na Festiwalu w Sopocie zespół odebrał złotą
płytę za swój debiutancki album. Młodzieży szczególnie przypadł do
gustu piękny utwór „To, co chciałbym Ci dać”.
Z kolei jeśli chodzi o Staśka Wielanka, to piosenki typu „Hanka”,
„Bal na Gnojnej”, czy „Apasz” są znane chyba wszystkim pokoleniom.
To tak wygląda w wielkim skrócie.
Ale nie zapomnieliście chyba o najmłodszych uczestnikach
Teresińskiej Nocy Czerwcowej?
W żadnym wypadku. Przed Staśkiem Wielankiem będzie specjalny
program dla dzieci, choć obecnie trwają rozmowy kto do nas przyjedzie. Mam nadzieję, że już wkrótce okaże się kto będzie ich gościem.
Czyli tak ja zwykle – Teresińska Noc Czerwcowa będzie imprezą
dla wszystkich…
Założenie pikniku pod nazwą Teresińska Noc Czerwcowa jest jedno - każdy kto przybędzie musi znaleźć dla siebie coś co sprawi, że nie
będzie żałował czasu spędzonego w ten dzień.
PROSTO Z GMINY

-

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
UBEZPIECZENIA DLA FIRM
FUNDUSZ EMERYTALNY „ZŁOTA JESIEŃ”
ADRES:
UL. KASKA 63
96 – 515 TERESIN
TELEFON:
(46) 86 – 13 – 443
603 – 420 - 028
791 – 712 - 999
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Bezkonkurencyjne piłkarki

Kolejne zwycięstwo zanotowały futbolistki Zespołu Szkół w Teresinie. W Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt z okazji Dnia
Kobiet, Teresin wystawił dwa składy i …
oba spotkały się w finale! Tym samym obroniły ubiegłoroczny triumf. W rozegranym w
Chodakowie halowym turnieju, którego organizatorem był MOSiR udział wzięło osiem
żeńskich reprezentacji szkół z powiatu. Wśród
nich dwie ekipy: „A” i „B” z Teresina. Obie
najpierw spotkały się w grupie, a potem poko-

nując resztę zespołów zagrały w ostatnim meczu zawodów. Dwukrotnie lepszą okazała się
drużyna „A”. Najskuteczniejszą zawodniczką
turnieju została Kamila Banaszek, zaś za najlepszą bramkarkę uznano Małgorzatę Przedlacką (obie ZS Teresin „A”). Świetny występ
wśród triumfatorek zanotowała również Edyta Kowalska, czołowa piłkarka w powiecie
na pozycji stopera, oraz Monika Kozłowska, której bramki zdecydowały o awansie
do finału.
ZS Teresin „A”: Małgorzata Przedlacka,
Edyta Kowalska, Marta Pierzchała, Kamila
Banaszek, Justyna Matejko, Monika Kozłowska.
ZS Teresin „B”: Natalia Pindor, Marlena
Wójcik, Barbara Grzegorek, Anna Wasilewska, Małgorzata Rosa, Katarzyna Andrzejewska, Elwira Olejnik.

Kilkanaście dni później w hali Zespołu
Szkół w Teresinie odbył się II Zimowy Turniej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt o
Puchar Dyrektora Stanisława Wójcika. Tu
również reprezentacja gospodarzy sięgnęła po
najwyższe trofeum, wygrywając trzy i remisując jeden mecz. Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju okazała się Marta Pierzchała
(ZS Teresin), zdobywczyni siedmiu bramek.
W zawodach udział wzięło pięć drużyn z terenu powiatu. Wszystkie zostały uhonorowane
pucharami, a trzy najlepsze ekipy otrzymały
pamiątkowe medale. Organizatorzy dziękują sponsorom – Starostwu Sochaczewskiemu, Urzędowi Gminy Teresin, Tygodnikowi
„Express Sochaczewski”, Firmie „MagicSport” Sochaczew oraz firmie MARS Polska
za wsparcie turnieju.
/red/

Biblioteczne spotkania
W roku bieżącym świętujemy 200 rocznicę urodzin Fryderyka
Chopina. Cała Polska bardzo uroczyście obchodzi tę doniosłą rocznicę. Odbywają się liczne konkursy, koncerty, spotkania. Powiat sochaczewski zdobył zaszczytny tytuł Kulturalnej Stolicy Mazowsza.
W dniu 22 lutego w kościele w Brochowie rozpoczęły się mazowieckie
obchody urodzin naszego wielkiego kompozytora.
Również Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie przyłączyła się
do obchodów roku chopinowskiego. W poniedziałek 8 marca w lokalu
biblioteki odbyło się spotkanie poświęcone wielkiemu Polakowi. Prelekcję pt. „ Kobiety
w życiu Chopina” wygłosiła Małgorzata Woźniak – Karczyńska,
wykładowca Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. W niezwykle ciekawy
sposób opowiedziała o kobietach kompozytora, począwszy od matki
przez siostry Fryderyka na George Sand skończywszy, ilustrując temat przykładami muzyki Chopina. Temat prelekcji bardzo współgrał
z przypadającym w tym roku 100 - leciem Święta Kobiet, którego ge-

nezę przedstawiła
dyrektor biblioteki.
Spotkaniu towarzyszyły dwie wystawy:
jedna - poświęcona
Chopinowi i druga- wystawa prac
„Piątkowego Klubu
Robótek Ręcznych”
działającego
przy
bibliotece oraz kiermasz książek.Przy kawie i ciasteczku panie podziwiały szczególnie
obrazy igłą malowane, wymieniały się uwagami i spostrzeżeniami oraz
pomysłami na kolejne przedsięwzięcia.
Starus Grażyna
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie

Muzycznie dla Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet Teresiński
Ośrodek Kultury zaprosił wszystkie
Panie na wyjątkowy koncert. Znakomite polskie przeboje oraz zabawne anegdoty dla bardzo licznie
przybyłych dam, wykonał niesamowity duet męski. Szymon Kusarek
– artysta Teatru Kwadrat, wokalista

i uczeń Bogdana Łazuki oraz Sebastian Iwanowicz – znakomity gitarzysta, na co dzień współpracujący z Haliną Frąckowiak jak rzadko
kto, potrafili wspólnie umilić wieczór publiczności. Koncert „ŻYCZENIA DLA PAŃ” odbył się w niedzielę 7 marca w kameralnej sali TOK
-u. Organizatorzy zmotywowani frekwencją na widowni, zapowiedzieli kolejne muzyczne niespodzianki, jakie będą czekać na mieszkańców
gminy Teresin już niebawem.
/red/

„Wielkanocna pisanka”
W związku ze zbliżającymi się światami Wielkiej Nocy w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego po raz kolejny został
ogłoszony konkurs rodzinny. Organizatorami konkursu byli następujący nauczyciele: E.Gliwa, A.Makowiecka, B.Pałuba, T.Romanowska,
B.Załuska. W tym roku głównym tematem stały się pisanki. Na konkurs przyniesiono 123 pisanki - wykonane różną techniką. Wśród nich
znajdują się formy przestrzenne i płaskie. Są to zarówno małe tradycyjne pisanki - jajka ozdobione ziarnami, włóczką oraz wyklejone kolorowym papierem tzw. wyklejanki, jak również „olbrzymy” zrobione
z balonów bądź styropianu. Liczba dostarczonych prac przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania.
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Wystawa pisanek została zorganizowana w szkolnym w holu na
parterze. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2010r,
a o jego wynikach poinformujemy w następnym
numerze miesięcznika
„Prosto z Gminy”.
Beata
Pałuba
wychowawca
świetlicy
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Nasza harcerska brać…
Rozmowa z Druhem Jarosławem Dąbrowskim, wieloletnim i obecnym komendantem teresińskiej drużyny harcerskiej.

1 DH Teresin została wskrzeszona przez
Druha po kilku latach. Skąd pomysł i takie
zaparcie, by popularyzować wśród dzieci
młodzieży teresińskiej ducha harcerstwa?
Nie nazwałbym tego wskrzeszeniem działania, tym bardziej nie po kilku latach. Był
pewien okres gdy drużyna ze zmienną częstotliwością odbywała zbiórki prowadzone
w różnych miejscach i przez kolejnych drużynowych. Był taki czas, gdy w zbiórkach
uczestniczyło jedynie kilka osób. Dzięki pracy
min. druhów: Sławka Niedzińskiego i Maćka
Wójcika udało się utrzymać ciągłość pracy
drużyny. Przy przychylności dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Teresinie, w 2006 roku znaleźliśmy stałe miejsce naszej pracy. Wśród
uczniów tej placówki znaleźliśmy chętnych
do harcerskiej zabawy i służby. A skąd pomysł? W bieżącym roku 2010 upływa 25 lat
działania drużyny. Za rok minie ćwierć wieku
od momentu, gdy w 1986 roku, jeszcze w tak
trudnym dla nas czasie, drużyna wypełniła zadania i otrzymała imię Ojca Kolbe. W tej sytuacji to nie był pomysł, to był nasz obowiązek!
Dzięki Łukaszowi Pietruszewskiemu i Markowi Pietrasikowi, którzy podjęli się prowadzenia drużyny, było to zadanie wykonalne.
Ubiegły 2009 rok harcerski w Teresinie
zaliczyć można raczej do udanych?
Z całą pewnością tak. Był kolejnym okresem umocnienia drużyny. Utrwaliła się systematyka pracy, wzrosła liczba harcerzy. Drużyna jak kiedyś znów stała się wielopoziomowa,
obejmując działaniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku staliśmy
się jedną z aktywniejszych drużyn hufca
Sochaczew, biorąc czynny udział w wielu
przedsięwzięciach. Niektóre były realizowane
przez naszą drużynę np. biwak przygotowawczy przed wyjazdem do Szkocji czy wyjazd
PROSTO Z GMINY

do Poznania na spektakl „Wigilie Polskie”.
W funkcjonalność drużyny już na trwałe zapisały się takie działania jak: warta przy Grobie
Pańskim w Niepokalanowie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Wigilie Polskie”,
Betlejemskie światło Pokoju, Rajd Szlakami
Walk nad Bzurą. Do nowych działań należą:
kurs zastępowych, kurs medyczny , biwak
artystyczny i inne. Z wydarzeń, które najbardziej tkwią w naszej pamięci zaliczyć można
obóz w Anglii i Szkocji oraz udział w obchodach 65 rocznicy zdobycia Monte Cassino we
Włoszech.
Wiemy, że ostatnio odbyło się także
spotkanie wśród osób, które kilka lat temu
tworzyły ruch harcerski na terenie naszej
miejscowości. Druh był jego inicjatorem,
zatem czy coś szykuje się jeśli chodzi o powrót do lat świetności?
Zbiórka byłych harcerzy i instruktorów,
którą zorganizowaliśmy na prośbę płynącą
ze środowiska, stała się dla nas bardzo istotnym wydarzeniem. Jeśli wśród obecnych były
osoby, które musiały na tą okoliczność wziąć
urlop, by do nas dojechać lub przełożyć o tydzień powrót do pracy za granicą, to chyba
o czymś świadczy... Ogromnie się cieszę, że
doszło do spotkania i że tak liczna była na nim
frekwencja. Niestety, mimo zaproszenia kierowanego szeroko do wszystkich również na
łamach „Prosto z Gminy”, na to spotkanie nie
przybył nikt z licznego kiedyś grona nauczycieli – instruktorów. Szczególnie do tych osób
ponawiam zaproszenie. Współpraca z byłymi
harcerzami daje od dawna efekty. Teraz wierzę, że będą jeszcze większe. Jednak ruch harcerski wymaga ścisłej współpracy ze szkoła-

mi. Dla harcerstwa, które opiera się na pracy
z dziećmi konieczne jest wsparcie nauczycieli.
Jeśli tylko będą chcieli poświęcić choć odrobinę swego czasu na dodatkowy kontakt, będziemy mogli zrobić znacznie więcej. Kilkoro
z członków drużyny odbyło kurs młodej kadry
i mogą poprowadzić drużynę, brakuje tylko
opiekuna. Kiedy byłem nauczycielem to praca harcerska znacznie pomagała w kontakcie
wychowawczym z dziećmi w szkole.
Jakie są plany na najbliższą przyszłość
drużyny?
Obecny rok jest szczególnie ważny. Przypada bowiem stulecie ruchu harcerskiego
w Polsce. To również wiele dat i rocznic ważnych w historii Polski. Chcemy je wszystkie

możliwie jak najbardziej przeżyć i przekazać ich treści i ideały naszym harcerzom.
W kwietniu chcemy oddać hołd pomordowanym w Katyniu, reprezentując tam równocześnie drużynę i nasze teresińskie środowisko.
Kolejny ważny wyjazd to 65 rocznica wyzwolenia Bolonii. Chcemy też pochylić się nad
grobem Jana Pawła II oraz zwiedzić Bolonię,
Rzym, Watykan i Wenecję. Latem grupa harcerzy weźmie udział w międzynarodowym
obozie w stanicy hufca w Łąkiem. Inne osoby
pojadą na Podole – Zbaraż (Ukraina), Chocim,
Krzemieniec i Kamieniec Podolski. Natomiast
głównym wakacyjnym wydarzeniem będzie
zlot stulecia harcerstwa organizowany w Krakowie. Nasza drużyna będzie reprezentować
harcerskie środowisko całego powiatu sochaczewskiego! Ponadto biwaki, rajdy i codzienne zbiórki. Zdobywanie stopni, sprawności,
wychowanie i zabawa. To nasze plany.
Na koniec proszę jeszcze przybliżyć
czytelnikom ostatni sukces drużyny...
W Czerwińsku miał miejsce zlot mazowieckich harcerzy z okazji „Dnia myśli bratniej”. Uczestnikami zlotu byli harcerze północnego Mazowsza po Ciechanów, a nawet
Szczytno. Łącznie blisko pięciuset harcerzy.
Przewodni temat stanowiła rocznica 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Przeprowadzono
spotkania, wieczornicę i prelekcję. Najistotniejszym elementem tej rocznicy była jednak
całodniowa gra terenowa. W jej trakcie należało wykazać się wytrzymałością /przebyliśmy ponad 15 km w często głębokim topniejącym śniegu/ zaradnością, orientacją w terenie
i wiedzą z tamtych czasów. Nasza drużyna
startując w zawodach zajęła zdecydowanie
pierwsze miejsce, otrzymując główną nagrodę. Jest nią replika miecza grunwaldzkiego.
Możliwe, że właśnie takiego jaki otrzymał
król Jagiełło od Krzyżaków przed bitwą, którą
...wygrał.
Przywieźliście miecz do Teresina?
Oczywiście! Takie trofeum cieszyło się
dużym zainteresowaniem naszych pozostałych harcerzy i ich rodziców. Dużym wyróżnieniem jest dla nas propozycja wójta Marka
Olechowskiego, aby miecz ten wraz z dyplomem znalazł swe miejsce w Urzędzie Gminy pomiędzy innymi nagrodami uzyskanymi
przez Gminę. Ku naszej uciesze już tak się
stało.
Dziękuję za rozmowę i życzę by 1 DH
w Teresinie odnosiła kolejne sukcesy i by
w naszym środowisku powstały kolejne
drużyny, może prowadzone przez nauczycieli – instruktorów…
Dziękuję za życzenia. Bardzo chciałbym
by się spełniły. Ja w imieniu całej drużyny życzę wszystkim czytelnikom i naszym
przyjaciołom – radosnego przeżycia Świąt
Wielkanocnych.
/red/
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„Baw się i tańcz”
Muzyka, zabawa, taniec – to świat
bliski dziecku w wieku przedszkolnym.
W krainie dźwięku,
ruchu każdy znajdzie
coś dla siebie, coś
go zainteresuje, pobudzi do działania,
przyniesie
radość
i zadowolenie. Dla
jednego będzie to śpiewanie piosenek, dla innego taniec. Dzieci z grupy Motylki ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie
wzięły udział w II Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Tanecznym
„Rytm” w Błoniu, który odbył się w sobotę 13 marca br. Dzięki pomocy rodziców, którzy przywieźli dzieci, mogliśmy razem wystąpić
w tańcu „Wiewióreczka”. Dziewczynki miały jednakowe spódniczki
(w czerwone różyczki i biało-czarne grochy), chłopcy wystąpili w białych koszulach i ciemnych spodniach z czerwonymi kokardami pod
szyją. W ramach przeglądu wystąpiło 14 zespołów z różnych przed-

szkoli – dzieci w wieku do 6 lat. Kolejność występu była losowana
na początku – przedstawiciel grupy Motylki – Mikołaj wylosował pudełeczko z nr 6. Po prezentacji grup był poczęstunek dla wszystkich
uczestników – kosze z owocami i cukierkami oraz śmieszny występ
artystów cyrkowych. Komisja sędziowska oglądająca prezentacje wyróżniła 3 grupy przedszkolne. Dzieci dostały pamiątkowe dyplomy dla
całej grupy oraz indywidualne prezenty dla każdego uczestnika przeglądu. Wszystkie dzieci poczuły się zwycięzcami, bo naprawdę nimi
zostali. Nasuwa się pytanie: Czy dzieci w wieku przedszkolnym są gotowe do tego, aby zabawa przybierała postać rywalizacji? Na to pytanie
trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wkrótce pójdą do szkoły,
tam zetkną się z trudami rywalizacji. Dlatego w trakcie przygotowań
do różnych konkursów, wystąpień powinniśmy mieć na uwadze nie
tylko umiejętności, ale również emocje, odporność na stresy i ewentualne porażki. Jednak kontakt dzieci w wieku przedszkolnym z tańcem,
muzyką, sztuką będzie wyprawą do zaczarowanej krainy, a w wieku
dorosłym zaprocentuje innym postrzeganiem świata.
Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie

Nordic Walking – rozpoczynamy nowy sezon !
„Zimie już dziękujemy!” - to hasło pierwszego spaceru „nordic walkerów” po długiej przerwie spowodowanej zimą. W niedzielę, 7 marca wyruszyliśmy znaną trasą ze Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Teresinie do leśniczówki. Po raz kolejny sprzyjała nam
pogoda. Był lekki mróz, świeciło słońce i tylko od czasu do czasu pojawiały się chmury i z nieba spadały pojedyncze płatki śniegu. Bez problemu pokonaliśmy kilka kilometrów. Nie straszne były nam utrudnienia na trasie takie jak lód, czy śnieg zalegający miejscami na wąskich,
leśnych ścieżkach. Kilkunastoosobowa, radosna grupa dziarsko maszerowała przez las, nie bacząc na przeszkody. Nagrodą dla uczestników
spaceru były kiełbaski upieczone na ognisku w leśniczówce oraz pyszny chleb domowego wypieku naszej koleżanki. Ten niedzielny spacer
był prawdziwą przyjemnością. Wszyscy uczestnicy podkreślali radość

ze spotkania oraz chęć udziału w
kolejnych, wspólnych spacerach
i marszach. Dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnych wędrówek.
Postaramy się w najbliższym czasie sprawdzić i oznaczyć nowe
trasy, którymi będziemy mogli
wędrować. A jest ich wiele...
Informacje na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.impuls.esochaczew.pl.
Stowarzyszenie IMPULS

Konkurs czytelniczy
Dnia
26
stycznia
2010
roku w Szkole
Podstawowej im.
św. M. Kolbego
w Teresinie odbył
się konkurs „Tę
książkę
warto
przeczytać”. Polegał on na prezentacji wybranej książki spoza
kanonu
lektur.
Każdy
uczeń,
który przeczytał ciekawą książkę, mógł zachęcić innych do jej przeczytania. Jury oceniło oryginalność prezentacji, poprawność językową, płynność i intonację wypowiedzi. Komisja konkursowa przyznała

następujące miejsca:
I miejsce – Patrycja Łupińska, kl. IV b
II miejsce – Sonia Pietz, kl. VI b
III miejsce – Olga Daczko, kl. I b
Wyróżnienie – Natalia Przygoda, kl. II c
Uczennice, które zostały nagrodzone reprezentowały naszą szkołę w Sochaczewie. Podczas konkursu na etapie powiatowym Olga
Daczko zachęcając do przeczytania książki A. Lindgren „Lotta z ulicy
Awanturników” zajęła drugie miejsce w kategorii klas I-III. Patrycja
Łupińska prezentując książkę A. Lindgren „Pippi na Południowym Pacyfiku” zajęła trzecie miejsce w kategorii klas IV-VI. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Dorota Rachoń
nauczyciel bibliotekarz
Szkoła Podstawowa w Teresinie

Z a pra s z a m y n a s t r onę internetową www.teresin.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, 046 862 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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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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Tenisowe Grand Prix Teresina
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie i ULKS Tęcza
Budki Piaseckie po raz trzeci wspólnie zorganizowali turniej o Grand
Prix Teresina w tenisie stołowym. Zawody, w których udział wzięło
ponad osiemdziesięciu miłośników celuloidowej piłeczki, tradycyjnie
odbywały się w hali Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich. Nad
sprawnym ich przebiegiem czuwał niezawodny Radosław Jurzyk. Na
zakończenie tegorocznej rywalizacji odbył się Turniej Mistrzów. Te zawody rozegrano z udziałem szesnastu najlepszych zawodników Grand
Prix. Najlepszych uhonorowano nagrodami rzeczowymi i pucharami.
Oto wyniki na podium w klasyfikacji końcowej Grand Prix oraz
Turnieju Mistrzów:
Dziewczęta, szkoły podstawowe (kl.I-IV) – 1.Aleksandra Paruszewska (Budki Piaseckie), 2.Aleksandra Wojtczak (Budki Piaseckie),
3.Aleksandra Panek (Budki Piaseckie);
Open kobiety – 1.Marta Banaszek (Budki Piaseckie), 2.Aleksandra Widyńska (Budki Piaseckie), 3.Anna Woźniak (Budki Piaseckie);
Chłopcy, szkoły podstawowe (kl.I-IV) – 1.Kamil Rutkowski
(Budki Piaseckie), 2.Szymon Bodych (Guzów), 3.Maciej Cieplak
(Budki Piaseckie);
Chłopcy, szkoły podstawowe (kl.V-VI) – 1.Bartłomiej Klingbeil

(Guzów), 2.Marcin Kamiński (Guzów), 3.Konrad Szost (Guzów);
Chłopcy, gimnazja – 1.Dariusz Brodowski (Budki Piaseckie),
2.Krystian Panek (Budki Piaseckie), 3.Michał Nowak (Wyczółki);
Open mężczyźni – 1.Damian Winnicki (Rybno), 2.Piotr Piotrowski (Iłów), 3.Grzegorz Piórkowski (Budki Piaseckie);
Turniej Mistrzów – 1.Damian Winnicki (Rybno), 2.Grzegorz Piórkowski (Budki Piaseckie), 3.Marcin Badowski (Budki Piaseckie).
/red/

Lekcja przedsiębiorczości
Grupa maturzystów
Technikum
Agrobiznesu z Zespołu Szkół
w Teresinie uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez firmę MARS
Polska. Na zaproszenie
Pani Beaty Brymory
młodzież udała się do
siedziby firmy w Kożuszkach Parcel. Celem
projektu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania współczesnego rynku pracy, jak również zasad działania nowoczesnego zakładu

produkcyjnego. Młodzież miała okazję zwiedzić fabrykę pożywienia
dla zwierząt, szczegółowo poznać technologię produkcji. W trakcie
drugiej części warsztatów organizatorzy przekazali uczestnikom wiele
użytecznych informacji, a także sugestii związanych z poszukiwaniem
pracy. Marcin Kowalski, odpowiedzialny za przyjmowanie nowych
kadr w MARS Polska, wyjaśnił na czym polegają metody rekrutacji
w tak dużej firmie. Odpowiadając na pytania młodych ludzi rozwiał
wiele ich wątpliwości dotyczących sposobu autoprezentacji w procesie starania się o pracę. Dzięki warsztatom, młodzież nabyła praktyczną wiedzę na temat współczesnego rynku pracy. Ugruntowała swoje
umiejętności, które zapewne niebawem przydadzą się podczas rozmów
kwalifikacyjnych. Jednym zdaniem – bardzo pożyteczna lekcja przedsiębiorczości.
/red/

Anglicy w Teresinie
Pięcioosobowa grupa łuczników angielskiego klubu London
Archers przyjechała do Teresina na treningi. To początek międzynarodowej współpracy LKS Mazowsze a wyspiarzami.

Sportowa wizyta była możliwa przede wszystkim dzięki zaangażowaniu dwóch osób – brązowej medalistki IO z Atlanty Katarzyny Klaty i olimpijczyka z Sydney Bartosza Mikosa. Oboje jako byli łucznicy,
a obecnie trenerzy postanowili nawiązać współpracę między klubami,
w których pracują. Stąd też, do Teresina przybyło pięciu czołowych
londyńskich zawodników, w tym jeden reprezentant kadry narodowej
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seniorów Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest wymiana informacji
i doświadczeń polskich oraz angielskich łuczników. „Chcemy, by sportowcy integrowali się, wzajemnie się od siebie uczyli, a polska młodzież
mogła praktycznie doskonalić język angielski” – mówi Bartosz Mikos
podkreślając, że zawodnicy z Londynu są bardzo zainteresowani współpracą – „Bardzo podobają im się warunki w Teresinie, świetna hala
i panująca tu sportowa atmosfera”. To dopiero początek współdziałania
obu klubów, ale trenerzy przyznają, że już mają kolejne plany na niedaleką przyszłość. „Prawdopodobnie wkrótce pojedziemy postrzelać
z rewizytą do Londynu” – zdradza nam Katarzyna Klata. Obserwowaliśmy jeden ze wspólnych polsko-angielskich treningów jaki odbywał
się późnym popołudniem w hali GOSiR-u. We wspólnej rywalizacji
szkoleniowej lepsi okazali się młodsi łucznicy z Teresina. „Proszę się
nie dziwić, moi podopieczni strzelają dziś od ósmej rano, ledwie trzymają już łuk w rękach” – usprawiedliwiał zmęczonych anglików trener
Mikos. Rzeczywiście, choć rywalizację traktować można było raczej
z przymrużeniem oka, to na twarzach teresińskich łuczników zapanowała radość. Nie da się zatem ukryć, że współdziałanie niesie za sobą
również wzajemną motywację, która zaprocentuje niebawem na turniejach. „To niesamowite, ile człowiek może nauczyć się strzelając u boku
tak świetnych zawodników” – chwalili trening łucznicy z Teresina. My
trzymamy kciuki za dalszą realizację pomysłu o sportowej współpracy.
Warto!
/red/

Numer 3/2010

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

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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Pod patronatem „Prosto z Gminy”:
Przed nami III Grand Prix Teresina w Biegach
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegania do wzięcia udziału w trzeciej edycji GP Teresina w Biegach. Ta cyklicznie rozgrywana impreza z roku na rok ma coraz więcej entuzjastów. Mamy
nadzieję, że i tym razem frekwencja będzie duża, a poziom sportowy
jak zawsze wysoki.
Pierwszy bieg odbędzie się w sobotę 17 kwietnia 2010 o godz.
10.00 na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.
Redakcja miesięcznika „Prosto z Gminy” objęła patronat medialny nad
zawodami. A oto najważniejsze punkty z regulaminu, jaki dostępny jest
na stronie internetowej www.filipides.e-sochaczew.pl:

Cel zawodów: Popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia, umożliwienie sprawdzenia swoich sił
i możliwości w trudnej rywalizacji sportowej, wyłonienie najbardziej
uzdolnionych do szkolenia w klubie, promocja Gminy Teresin oraz Powiatu Sochaczewskiego.
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Filipides” Teresin,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie.
Termin i miejsce:
Start i meta al. XX-Lecia 32 stadion GOSiR w Teresinie.
I bieg – 17 kwiecień 2010 r. START godz.10.00
ZAKOŃCZENIE ok. 12.30
II bieg – 24 kwiecień 2010 r. START godz.10.00
ZAKOŃCZENIE ok. 12.30
III bieg – 8 maj 2010 r. START godz.10.00
ZAKOŃCZENIE ok. 13.00
Zapisy do biegów prowadzone będą w dniach zawodów

w godz. 8.00 - 9.30 .
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ODBĘDZIE
SIĘ PO III BIEGU.
Kategorie i dystanse
SP dziewczęta (kl. 0-II) - 100m.
SP chłopcy (kl. 0-II) - 200m.
SP dziewczęta (kl. III-IV) – 400m.
SP chłopcy (kl. III-IV) - 600m.
SP dziewczęta (kl. V-VI) - 600m.
SP chłopcy (kl. V-VI) – 800m.
Gimnazja dziewczęta (kl. I-III) – 800m.
Gimnazja chłopcy (kl. I-III) – 1000m.
Bieg kobiet rocznik 1992 i starsze – 2000m.
Bieg mężczyzn rocznik 1992 - 1980 – 3000m.
Bieg mężczyzn rocznik 1979 i starsi – 3000m.
Punktacja
Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik
zdobywa punkty wg klucza: I m – 20pkt; II m - 18pkt; III - 16pkt;
IV m - 14pkt;…X - 2pkt; XI - XXX 1pkt. Łączna ilość punktów zgromadzona w zaliczonych startach decyduje o końcowej klasyfikacji we
wszystkich kategoriach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność między zawodnikami w ostatnim biegu.
Nagrody w poszczególnych kategoriach.
Szkoły Podstawowe – za miejsca I-III medale (chłopcy i dziewczęta), Gimnazja – za miejsca I-III medale (chłopcy i dziewczęta), Kobiety – za miejsca I – III medale, Mężczyźni 1992–1980 - za miejsca I – III
medale, Mężczyźni 1979 i starsi – za miejsca I – III medale.
Po ostatnim biegu wszyscy uczestnicy, którzy ukończą co najmniej
dwa biegi GP Teresina otrzymają medale pamiątkowe.
Pozostałe informacje
Koszty organizacji pokrywa organizator.
Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
Organizator udostępnia przebieralnie, nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
Niezbędne druki dostępne będą przy zapisach w dniu zawodów
oraz na stronie: www.filipides.esochaczew.pl Tam również dostępny
jest pełen regulamin zawodów.
Kontakt z organizatorami: uks.filipides@o2.pl, (0-46) 8644155,
691848194
(UKS / red)

Zaproszenie na wielki turniej
W dniach 09-10 kwietnia 2010 roku w hali sportowo widowiskowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie, odbędzie się V Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach
w stylu wolnym. Wśród zaproszonych ekip są reprezentanci: Izraela, Ukrainy
(Lwów i Zbaraż), Niemiec, Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji, Francji, Słowacji,
Węgier, Czech, Austrii i Estonii. Turniej zostanie przeprowadzony na trzech
matach. Oto przybliżony program zawodów:
Piątek 9 kwietnia
godz. 16.00-20.00 walki eliminacyjne,
Sobota 10 kwietnia
9.00 - 13.00 - walki eliminacyjne
15.00 - 15.30 - uroczyste Otwarcie Zawodów
15.30 - 17.30 - dalsze walki oraz pojedynki finałowe o III miejsca
17.30 - 19.00 - walki finałowe, dekoracja zawodników i zakończenie
zawodów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rywalizacji sportowej do
wspólnego kibicowania. Wstęp na zawody bezpłatny.
/red/
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Skuteczne strzelanie
Za nami
jedna z najważniejszych
imprez łuczniczych sezonu
halowego
XXV Halowe
Mistrzostwa
Polski
Juniorów oraz
III
Halowe
Mistrzostwa
Polski Młodzieżowców, które odbyły się w Milówce (powiat żywiecki). „Po zawodach kadetów w Bydgoszczy i zmaganiach seniorów
w Zamościu były to praktycznie ostatnie centralne zawody tej zimy”
– mówi trenerka Mazowsza Katarzyna Klata. W rywalizacji brało
udział 53 juniorów i 53 juniorki. Klub Mazowsze Teresin reprezentowało 4 łuczników klasycznych w składzie: Aleksandra Klata, Justyna Rosa, Michał Gawiński i Janusz Mierzejewski. Najlepszy wynik

zanotował Michał, który uplasował się na bardzo wysokiej, choć na nie
lubianej przez wszystkich sportowców 4 pozycji. Tym razem zabrakło
naprawdę niewiele. Na strzelnicy powiodło się także Justynie Rosie,
która ostatecznie zajęła 8 miejsce. W kategorii ‘mikst’ Justyna Rosa
wraz z klubowym kolegą Michałem Gawińskim zostali sklasyfikowani
na 13 miejscu. Zatem, po udanym sezonie zimowym oczekujemy wysokich wygranych na otwartym terenie!
/red/

Szymanów siatkarskim MISTRZEM!
Siatkarskie reprezentacje gimnazjów z gminy Teresin zupełnie zdominowały zawody o mistrzostwo powiatu wśród chłopców. W finale
tegorocznych rozgrywek spotkały się ze sobą ekipy Szymanowa i Teresina. Ostatecznie górą okazali się ci pierwsi. Podopieczni Ryszarda
Niedźwiedzkiego po dobrym meczu pokonali gospodarzy w setach
2:1. W turnieju rozegranym w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji udział wzięło sześć najlepszych drużyn szkolnych, które wcześniej
wygrały eliminacje strefowe. Gratulujemy triumfatorom wielkiego
sukcesu! Oto wyniki naszych siatkarskich ekip:
Gimn. Teresin – Gimn. Nowa Sucha 2:0 (25:8, 25:10)
Gimn. Teresin – Gimn. Rybno 2:1 (24:26, 25:6, 25:13)
Gimn. Szymanów – Gimn. Młodzieszyn 2:0 (25:14, 25:9)
Gimn. Szymanów – Gimn. nr2 Sochaczew 2:0 (25:21, 25:18)
Gimn. Teresin – Gimn. Szymanów 1:2 (27:25, 12:25, 13:15)
Skład Szymanowa: Robert Kwiatkowski, Kamil Wójcik, Patryk
Krzemiński, Bartosz Rosa, Krzysztof Rzępa, Mateusz Rywacki,
Daniel Głażewski, Daniel Brodowski, Kamil Dybiec.
Skład Teresina: Mateusz Smotarski, Wojciech Sowa, Michał Siecz-

kowski, Arkadiusz Piórkowski, Szymon Gawiński, Mateusz Parśniak,
Krystian Świerczewski, Kamil Przybysz, Radosław Szwarczewski,
Bartłomiej Matusiak, Krzysztof Kulak, Krystian Kaźmierczak.
/red/

Historyczne ZŁOTO Teresina !
Wielki sukces piłkarzy ręcznych Zespołu Szkół z Teresina.
W zawodach międzypowiatowych odnieśli sensacyjne zwycięstwo,
przerywając tym samym kilkuletnią hegemonię sochaczewskiego
„Ogrodnika”!
Po raz pierwszy w sportowej historii tej zasłużonej placówki re-

prezentacja sięgnęła po tytuł mistrzów szczebla międzypowiatowego
w szczypiorniaku. Droga po tytuł była jednak wyboista. Z mistrzostw
powiatu, do kolejnego turnieju drużyna awansowała jako druga, przegrywając jedynie z sochaczewskim „Ogrodnikiem”. Miesiąc treningów
wystarczył, by zawodnicy i trenerzy wyciągnęli odpowiednie wnioski.
I choć na wstępie zanotowali minimalną porażkę z rywalami z Pruszkowa 10:11, to następnie nie dali szans ekipie z Milanówka, wygrywając
12:6. Tym samym, znaleźli się w wielkim finale i ponownie trafili na
…„Ogrodnik”. Prezentując wysoki poziom gry i dobre przygotowanie
taktyczne, dokonali srogiego rewanżu pokonując Sochaczew czterema bramkami! Tego nikt się nie spodziewał. Gratulujemy! W składzie
zwycięzców zagrali: Michał Pałuba (bramkarz), Sebastian Linard
(bramkarz), Artur Kwiatkowski, Łukasz Piórkowski, Michał Kaczmarczyk, Rafał Malesa, Damian Piechota, Robert Kucharski, Paweł Kucharski, Piotr Wasilewski, Piotr Wawrzyńczak, Mateusz
Leszczyński, Damian Babulewicz, Kamil Malec.
/red/

