Czerwiec 2007
Teresiński Miesięcznik
Samorządowy

ISSN 1509-9814
egzemplarz bezpłatny

W numerze:
® IX i X sesja Rady Gminy
® Bezpieczeństwo w gminie
® 90-lecie OSP Paprotnia
® Wakacyjny list o.St.M.Piętki
® Historyczny sukces oldboyów
® Samorządowy Wicemistrz Polski
® Noc Czerwcowa w obiektywie

Prosto
z Gminy
Wreszcie oczekiwane wakacje! Nie, nie dla wszystkich niestety jeszcze, tylko dla uczniów.
I proszę nie wierzyć, że nauczyciel to zawód, który ma bite dwa miechy wolnego lata. Kto nigdy nie stanął z tej strony
tablicy, nie ma pojęcia o pracy jaka czeka pedagoga, gdy podopieczni rozjadą się na odpoczynek. O tym jednak nie czas dziś
pisać. Życzę najmłodszym czytelnikom jak i starszej młodzieży oraz urlopowiczom wspaniałego i niezapomnianego
wypoczynku, a wszystkim przedkładam kolejny numer naszego miesięcznika, który w wolnej chwili mam nadzieję
przysporzy wam dodatkowej przyjemności z lektury. Do zobaczenia pod koniec sierpnia, kiedy to ukaże się następny numer
„Prosto z Gminy”. Hej!
Marcin Odolczyk
Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Szybko i sprawnie
W piątek, 25 maja o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Teresin
odbyła się IX sesja Rady Gminy Teresin. I trzeba powiedzieć, że była to
najkrótsza sesja obecnej kadencji.
Poszło dosyć szybko i sprawnie.
Tym razem radni podjęli tylko
jedną uchwałę w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2007.
Przedtem jednak wysłuchali
informacji Kierownika Posterunku
Policji w Teresinie, aspiranta
Marka Kaweckiego, na temat
bezpieczeństwa na terenie naszej
gminy. Informacja miała charakter
sprawozdania z efektów działania
Policji w ubiegłym roku w gminie Teresin. Dane statystyczne, które
przedstawił kierownik teresińskiego Posterunku były dobitne
i szokujące. Głównym wnioskiem jaki nasunął się wszystkim zebranym

jest fakt przemawiający za natychmiastową koniecznością zwiększenia
liczby policjantów w Teresinie. Dzięki realizacji tej koncepcji z całą
pewnością podniósłby się poziom bezpieczeństwa w Teresinie
i okolicach. „Po rozmowie z Komendantem Powiatowym w Sochaczewie
uzyskaliśmy akceptację na utworzenie jednostki komisariatu w Teresinie,
jednak gorzej sprawa wygląda jeśli weźmiemy pod uwagę jego
lokalizację” przyznał wójt Marek Olechowski, dodając „budynek,
w którym mieści się obecnie posterunek świetnie sprostałby temu
zadaniu. Jednak jest on w części zamieszkany przez rodziny, którym
w takim przypadku musielibyśmy zapewnić inne mieszkania.” Sprawa
z pewnością będzie kontynuowana.
W kolejnej części sesji głos zabrał Przewodniczący Rady
Gminy, który poinformował zebranych o pracach w okresie
międzysesyjnym. Następnie informację o pracach Urzędu Gminy
przedstawił Wójt.
(mo)

„Pożyczkowa” sesja nadzwyczajna
W środę 27 czerwca odbyła się dziesiąta w obecnej kadencji
sesja Rady Gminy. Zwołana została jako nadzwyczajna. Na przyjęcie
czekały trzy uchwały. Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła zmian
w budżecie gminy na 2007 rok. Dalej radni zdecydowali o zaciągnięciu
długoterminowej pożyczki w wysokości 200.000 zł. z przeznaczeniem
na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami we wsi Paprotnia, Pawłowice i Ludwików. Kwota
pożyczki ma zmniejszyć wysokość wykorzystania kredytu zaciągniętego
na ten cel.
Trzecia uchwała dotyczyła zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki w kwocie 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. Kompleksowe
docieplenie budynków gminnych
na terenie gminy Teresin.
Obie pożyczki
pochodzić mają ze środków
Wo j e w ó d z k i e g o F u n d u s z u
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Docelowo
zostaną spłacone z wpływów
z podatku od nieruchomości oraz
podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2008 - 2010.
(mo)

Umowy do kontroli
Urząd Gminy w Teresinie informuje, że w najbliższym czasie
zostaną rozpoczęte kontrole umów i dowodów wpłaty za odbieranie
odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków do istniejącej
kanalizacji sanitarnej lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Zarządzeniem Wójta z dnia 15.05.2007 roku zostały powołane Komisje
do przeprowadzenia w/w kontroli. Komisje obejmą kontrolą wszystkich
mieszkańców Gminy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
o przygotowanie wyżej wymienionych umów i dowodów wpłat za
ostatnie dwa lata. Komisje będą pracowały w godzinach 8-16.
W przypadku nieobecności mieszkańców w domach zwracamy się
z prośbą o pozostawienie w/w dokumentów bądź kopii tych dokumentów
sąsiadowi lub sołtysowi.

W przypadku nie pozostawienia wymaganych dokumentów
będziemy wzywać do Urzędu w celu złożenia wyjaśnień. Jednocześnie
informujemy , że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)
właściciele nieruchomości zapewniają czystość i porządek m.in.
poprzez: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub jeśli
budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona
wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub
przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zapraszamy na stronę inter netową 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, 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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Informacje o wynikach postępowań przetargowych
W Urzędzie Gminy w Teresinie od marca 2007 r. do chwili przekazania materiałów do druku numeru gazety, w Urzędzie Gminy
w Teresinie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) na realizację n/w zadań:
a) udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 7.139.000,00 PLN: najniższą cenę wynoszącą 567.209,82 złotych brutto zaoferowała
NORDEA BANK POLSKA S.A. z siedzibą przy ulicy Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia;
b)
remont i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie I etap: postępowanie zostało unieważnione na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Zostało wszczęte kolejne postępowanie, przetarg
odbędzie się 4 lipca br.;
c)
urządzenie działki o nr ewidencyjnym 318/12 zlokalizowanej przy ul. Rynkowej w Teresinie wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej
(targowisko) w terminie do dnia 27 lipca br.: najkorzystniejsza oferta została złożona przez Ryszarda Chłystka przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek, siedziba Juliopol B/N, 96-512 Młodzieszyn
(cena wykonania zamówienia wynosi 94.997,85 złotych brutto);
d)
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Spacerowej w miejscowości Paprotnia w terminie do dnia 30 lipca br.:
najkorzystniejsza oferta została złożona przez Annę Sabat i Leszka Karkucińskiego wspólników prowadzących działalność gospodarczą pod
nazwą GEO BUD s.c. Anna Sabat, Leszek Karkuciński z siedzibą przy ulicy Króla Jana Sobieskiego Nr 3, 96 330 Puszcza Mariańska (cena
wykonania zamówienia wynosi 89.967,34 złotych brutto);
e)
utwardzenie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Teresin (drogi: nr 58 w miejscowości Nowa Piasecznica, nr 178
w miejscowości Nowa Piasecznica, w miejscowości Ludwików, w miejscowości Pawłowice, w miejscowości Paprotnia, w miejscowości Nowe
Gnatowice oraz ul. Wiosenna w miejscowości Seroki Parcele) postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte;
f)
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłowice w terminie do dnia 17 września br.: najkorzystniejsza oferta
została złożona przez „BANGO” spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki siedziba Brochocinek 11,
09-410 Płock (cena wykonania zamówienia wynosi 95.541,88 złotych brutto);
g)
budowa hali sportowej przy szkolne podstawowej w miejscowości Budki Piaseckie II etap postępowanie nie zostało jeszcze
rozstrzygnięte;
h)
utwardzenie destruktem nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gaj w terminie do dnia 4 lipca br.: najkorzystniejsza oferta została
złożona przez Ryszarda Chłystka przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RYDMAR Ryszard Chłystek, siedziba Juliopol B/N, 96-512 Młodzieszyn (cena wykonania zamówienia wynosi 99.995,54 złotych brutto);
i)
utwardzenie nawierzchni na ulicy Krańcowej w miejscowości Paprotnia o długości 426 mb. w terminie do dnia 13 lipca br.:
najkorzystniejsza oferta została złożona przez „FEDRO” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia
wynosi 126.913,96 złotych brutto);
j)
utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Pawłówek o długości 730 mb. w terminie do dnia 13 lipca br.: najkorzystniejsza
oferta została złożona przez „FEDRO” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 190.774,06
złotych brutto);
k)
utwardzenie nawierzchni na ulicy Topolowej w miejscowości Teresin o długości 636,00 mb., najkorzystniejsza oferta została złożona przez
„FEDRO” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 188.094,72 złotych brutto);
l)
docieplenie ścian oraz przebudowa dachów w budynku Gimnazjum w Teresinie: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93
ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.
Zostało wszczęte kolejne postępowanie, przetarg odbędzie się 18 lipca br.;
m)
termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szymanowie: postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Zostało
wszczęte kolejne postępowanie, przetarg odbędzie się 18 lipca br.;
n)
wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ulicy Strażackiej miejscowości Teresin od km 0+000 do km 0+665 I etap: postępowanie zostało
unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu składania
ofert nie została złożona żadna oferta. Zostanie wszczęte kolejne postępowanie na wykonanie zadania;
o)
rozbiórka budynku sal sportowych z zapleczem socjalnym zlokalizowanym przy al. XX-lecia 32 w Teresinie: postępowanie nie
zostało jeszcze rozstrzygnięte.
W dniu 18 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Teresinie odbyły się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
a)
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 183, położonej w obrębie geodezyjnym Elżbietów, o powierzchni 1,95 ha, cena, wartość
rynkowa nieruchomości zgodnie z wycenę rzeczoznawcy wynosi 23.724,00 złotych, z czego wartość udziału Gminy Teresin wynosi 17.793,00
złotych Gmina Teresin jest właścicielem nieruchomości w ¾ części. Nabywcą udziału został Zdzisław Józef Komendarek, który zaoferował
kwotę 38.000,00 złotych;
b)
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1, położonej w obrębie geodezyjnym Seroki Wieś, o powierzchni 4,9386 ha, wartość rynkowa
nieruchomości zgonie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 94.653,00 złotych. Nabywcą działki został Artur Iwański, który za jej nabycie
zaoferował kwotę w wysokości 330.000,00 złotych.
Wyżej wymienione postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy):
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.

Apel o pomoc
Stowarzyszenie „IMPULS” zwraca się z apelem o pomoc w zebraniu środków finansowych na wykonanie protezy lewej ręki
dla 23-letniego studenta Krzysztofa Kulisa. Krzysztof uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił lewą kończynę górną. Wykonania
protezy podjęli się lekarze z Poznania. Proteza umożliwi mu powrót do normalnego życia. Przewidywany koszt protezy wynosi ok. 90
tys. zł. Rodziny Krzysztofa nie stać na tak duży wydatek, dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla tego młodego
człowieka. Numer konta bankowego na które będzie można wpłacać pieniądze znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej
www.impuls.e-sochaczew.pl i w sierpniowym wydaniu biuletynu „Prosto z Gminy”.
Stowarzyszenie „IMPULS”
Czerwic 2007
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI / 73 / 04 Rady Gminy w Teresinie z dnia 8 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Paprotnia, gmina Teresin, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego
część obrębu Paprotnia („rejon ul. Skośnej”) granice obszaru objętego planem są wyznaczone przez: - od północy granicę
administracyjną Gminy Teresin z Gminą Kampinos oraz oś drogi gminnej nr 13
- od wschodu oś drogi powiatowej nr 39156
- od południa oś drogi krajowej nr 2 Poznań Warszawa
- oraz od zachodu wschodnią granicę dz. nr ewid. 44/2 w obrębie Paprotnia
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 lipca 2007 roku do dnia 24 lipca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy
Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po byłej aptece), 1. piętro, Zespół Urbanistyczno-Architektoniczny Gminy Teresin, w godz. od 8.00
do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2007 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, o godz. 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Teresin
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2007 roku.
Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Dla dobra oświaty
Podczas jednej z ostatnich
posiedzeń Rady Powiatu w Sochaczewie
Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Marek Fergański przedstawił całościową
ocenę pracy dyrektora Zespołu Szkół w
Teresinie Stanisława Wójcika. Miło nam
poinformować, że wszystkie oceny
cząstkowe były najwyższymi, co tylko
potwierdza pełną uznania i nadzwyczaj
owocną wieloletnią pracę p.Wójcika na tym

stanowisku. W związku z tym Mazowiecki Kurator Oświaty wydał
jednoznaczną najwyższą ocenę wyróżniającą. Dlatego też Zarząd
Powiatu złożył wniosek do Kuratorium o przedłużenie kadencji
dyrektora Wójcika na kolejny okres, jak również został przygotowany
wniosek o wystąpienie do Ministra Edukacji o przyznanie nagrody
resortowej dla Stanisława Wójcika, odpowiedniego człowieka na
odpowiednim miejscu.
(mo)

Powiedzmy STOP budowie więzienia!
Coraz więcej poruszenia wzbudza wśród mieszkańców
naszej gminy koncepcja Ministerstwa Sprawiedliwości na temat
budowy zakładu karnego na terenie Teresina. Pomysłowi
stanowczo sprzeciwiają się zarówno radni jak i wójt.
Zdecydowana większość lokalnej społeczności również
nastawiona jest bardzo negatywnie do tej budzącej ogromne
wątpliwości inwestycji.
Przypomnijmy, że Ministerstwo planuje nam tu
szczególną niespodziankę w postaci zakładu karnego
półotwartego. Co to znaczy? Otóż w tego typu zakładzie cele
otwarte są w ciągu dnia. Skazani mogą uczestniczyć w zajęciach
kulturalno oświatowych, ponadto mogą być zatrudnieni poza
zakładem karnym. Czy chcielibyśmy obcować z więźniami na
ulicach naszej gminy? Pamiętajmy, że do skazanych
w odwiedziny często przyjeżdżają ich znajomi, często są to
koledzy z „jednej ulicy”, chyba nie potrzebujemy tak
„sympatycznych” turystów…
Niestety, groźba realizacji pomysłu jest coraz bardziej
realna, dlatego też Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz
Rada Gminy wystosowali do mieszkańców specjalną listę
z prośbą o dobrowolne wpisanie się wszystkich osób, które
bezwzględnie sprzeciwiają się powstaniu zakładu karnego
4

w Teresinie. A czy Ty wpisałeś się już na listę? Wspólnie
powiedzmy STOP budowie więzienia! Oto treść listu:
S z a n o w n i m i e s z k a ń c y G m i n y Te r e s i n .
Od kilku miesięcy Wójt Gminy wspólnie z Radą Gminy Teresin
podejmuje działania w kierunku zablokowania powstania
Zakładu Karnego w Teresinie Gaj na terenie byłej jednostki
wojskowej głównie z uwagi na ryzyko dla Waszego
bezpieczeństwa i ochrony Waszego majątku.
Zgodnie z pismem z dnia 30.04.2007 r. nr. BKW-238/07
Centralnego Zarządu Służby Więziennej planuje się utworzenie
w Teresinie jednostki penitencjarnej dla skazanych z niskimi
wyrokami i odbywających końcówkę kary. Będzie to zakład
o złagodzonym rygorze. Na ulicach Teresina i okolic pojawią się
skazani na przepustkach. Jeżeli jesteście przeciwni utworzeniu
Zakładu Karnego złóżcie podpis na niniejszym piśmie. Wasz
sprzeciw będzie jednym z argumentów, który może wpłynąć na
zmianę decyzji Ministra Sprawiedliwości Jako Gmina jesteśmy
gotowi przejąć odpłatnie tereny byłej jednostki wojskowej
z przeznaczeniem na budownictwo komunalne. Z taką ofertą
wystąpiliśmy do właściwych ministrów.
(mo)
Czerwiec 2007
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Ostatni rok wymiany dowodów osobistych!
Przypominamy, że do
końca 2007r. wszyscy
mieszkańcy Gminy, którzy posługują się starymi zielonymi
dowodami osobistymi muszą je wymienić na nowe- plastikowe.
Wymiana to wymóg ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych.
Do dowodu potrzebne są:
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego;
2. dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym
lewym uchem;

3.
4.

opłata-30zł;
odpis aktu urodzenia (kawaler/panna) lub małżeństwa
z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
Wymiany dowodu osobistego należy dokonać
osobiście. Lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Zapraszamy codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przygotowała:
Inspektor Ewa Smagieł

Dbają o nasze bezpieczeństwo
Podczas IX sesji Rady Gminy na temat efektów pracy
funkcjonariuszy w gminie Teresin w roku 2006 wypowiadał się
specjalnie zaproszony na zabranie kierownik Posterunku Policji
w Teresinie p.Marek Kawecki. Oto krótka statystyka dotycząca
działalności naszego Posterunku:
- ogólna wykrywalność oscyluje w granicach 64 %, w tym:
wykrywalność przestępstw kryminalnych
47,9%,
wykrywalność przestępstw gospodarczych
91,7% (z 12
wszczętych postępowań wykryto 11 przestępstw),
- przeprowadzono 67 postępowań w sprawach o wykroczenia,
- nałożono 322 mandaty karne na łączną kwotę 36.450 zł,
- zatrzymano 56 dowodów rejestracyjnych,18 kierowcom
zatrzymano prawo jazdy,
- skierowano 6 spraw do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Oprócz prac dochodzeniowych, prewencyjnych
i operacyjnych funkcjonariusze Posterunku Policji w Teresinie
wykonywali czynności zlecone przez inne jednostki policji,
prokuratury, sądy oraz czynności dla organów komorniczych,

wojskowych i innych. W roku
2006 obsada posterunku
liczyła 9 policjantów, w tym 3
dzielnicowych i 3 policjantów
prewencji. Kierownikiem
Posterunku Policji był
Stanisław Fijołek, który
z dniem 1 grudnia 2006 r.
został przeniesiony do KPP
w Sochaczewie, a funkcję
Kierownika objął Marek
Kawecki. M.Kawecki zwrócił
uwagę, że zasadniczym
problemem Posterunku Policji w Teresinie jest stanowczo za
mała liczba zatrudnionych funkcjonariuszy. Niebawem jednak
sytuacja ta może ulec radykalnej zmianie, co z pewnością
przełoży się na podniesienie stopnia bezpieczeństwa w naszej
gminie.

Ukarany za jazdę na gazie
Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wydział Karny po rozpoznaniu
w dniu 14.05.2007r w składzie ustawowym sprawy sygn. akt. II K
399/07 p-ko Janowi Leszkowi Koźmickiemu s. Stanisława
i Marii zd. Borkowska urodz. 11.06.1949r w Dębówce uznał
tegoż oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa z art.
178a§2 kk polegającego na tym, że w dniu 13.03.2007r
w miejscowości Nowa Piasecznica kierował rowerem po drodze
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 2,3 promila alkoholu we
krwi i za to na podstawie art.178a§2 kk skazał go i wymierzył karę
6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art.69§1 i 2 kk,
art.70§1 pkt. 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności
warunkowo zawieszono na okres 2 lat tytułem próby. Sąd orzekł

na podstawie art.42§ 1 i 2 kk wobec w/w środek karny w postaci
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i rowerów w lądowej strefie ruchu okres 3 lat. Na podstawie
art.49§2 kk orzeczono wobec oskarżonego na rzecz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
świadczenie pieniężne w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na
ratownictwo medyczne. Mocą powyższego wyroku nadto Sąd na
podstawie art. 50 kk orzekł podanie wyroku do publicznej
wiadomości poprzez jednokrotne opublikowanie jego treści
w teresińskim biuletynie samorządowym „Prosto z Gminy”. Sąd
obciążył oskarżonego kosztami sądowymi w wysokości 230 zł
w tym opłatą w wysokości 120 zł.

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO i ELEKTRYCZNEGO
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, iż 21 lipca 2007 r. od godz. 800 do godz. 1200 będzie
przeprowadzona zbiórka starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Miejsca gdzie będą wystawione kontenery na ww. sprzęt: Teresin - przy Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Aleja
XX Lecia; przy budynku Urzędu Gminy ul. Zielona; Paprotnia - przy parkingu ul. O.M. Kolbego; Szymanów - parking przy Kościele

OŚWIADCZENIE
W związku ze zbyt dużą rozbieżnością w pojmowaniu sposobu funkcjonowania i realizacji zadań fundacji oświadczamy iż w maju 2006 r.
zakończyliśmy swoją współpracę z Fundacją Tyche.
Anna Szymańska
Andrzej Rutkowski
Czerwie 2007
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Arcybiskup w Niepokalanowie
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” te
oto jakże ważne słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana
Pawła II podczas pamiętnej pielgrzymki do Niepokalanowa
w 1982 roku, przytoczył dziś arcybiskup metropolita warszawski
Kazimierz Nycz. Skierował je do młodych ludzi, którym 17
czerwca w niepokalanowskiej Bazylice osobiście udzielił
Sakramentu Bierzmowania. Przypomniał, aby starać się dobrze
czynić wobec wszystkich ludzi, zwłaszcza teraz kiedy po
otrzymaniu daru jakim jest Sakrament Bierzmowania Jezus
Chrystus ubogaca chrześcijanina stałym i specjalnym działaniem
Ducha Świętego. Tego dnia i spotkania z wyjątkowym gościem
młodzi ludzie z pewnością nie zapomną, a skutkiem tego

wydarzenia będzie nie
tylko udoskonalenie ich
więzi z Kościołem,
głębsze zakorzenie
w synostwie Bożym, ale
też duchowa odmiana,
która jest dziś tak bardzo
konieczna do lepszego
życia na co dzień.
Trudno sobie wyobrazić
lepszą okazję…
(mo)

A ON szedł z nami…
Blisko trzy tysiące
osób wzięło udział
w uroczystościach Bożego
Ciała w Niepokalanowie.
Po uroczystej mszy świętej
z niepokalanowskiej
Bazyliki wyruszyła barwna
procesja biskupów, księży,
franciszkanów, wspólnoty
różańcowej, ministrantów,
bielanek, przedstawicieli
straży pożarnej, uczniów
szkół i mieszkańców gminy

Teresin. Wśród słonecznej, a wręcz upalnej pogody w skupieniu
i modlitewnej atmosferze obecny z nami Chrystus szedł ulicami
Paprotni błogosławiąc wszystkim rodzinom. Wierni
maszerowali wspólnie do czterech ołtarzy ustawionych kolejno
na ulicach: Kolbego, Srebrnej, Cichej oraz przy Bazylice.
Przypomnijmy, że Boże Ciało zostało ustanowione jako święto
w 1264 roku przez papieża Urbana IV, a papież Jan XXII
wprowadził je do kalendarza liturgicznego w całym Kościele.
Bonifacy IX w 1391 roku polecił wprowadzić święto tam, gdzie
go jeszcze nie obchodzono. Tego dnia katolicy publicznie
wyznają wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, niesionym w procesji do czterech ołtarzy.
(mo)

Dla dobra wszystkich kobiet
W dniu 4 czerwca 2007 r. w Centrum Onkologii
Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie odbyła się
konferencja na temat „Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi
współpraca z samorządem
terytorialnym”. Było to bardzo ważne i pouczające spotkanie.
Miało na celu uświadomienie samorządowcom, że kobiety nie
muszą umierać na raka piersi. Ale aby było to prawdą,
nowotwór musi być wykryty we wczesnym stadium choroby,
a więc takim, kiedy guzek nie jest jeszcze wyczuwalny
palpacyjnie.
Centrum Onkologii wystosowało hasło „Razem
pokonamy raka” i opracowało program wczesnego wykrywania
raka piersi u kobiet. Praca jest gigantyczna. W Polsce jest ok.
4.700.000 kobiet, na Mazowszu 660.000. Program obejmuje
bezpłatnymi badaniami mammograficznymi kobiety w wieku 50
69 lat.
Każda kobieta otrzyma (lub już otrzymała) imienne
zaproszenie na badanie w określonym dniu i w konkretnym

ośrodku. Wysłano już około 370.000 zaproszeń. I tu rodzi się
największa trudność. Bardzo mała ilość kobiet, które już
otrzymały zaproszenie zgłasza się na badanie. Na 100 zaproszeń
przychodzi 6 7 kobiet! Jest to zaskakujące. Badania są bezpłatne,
powtarzane będą co 2 lata, a więc zapewniona będzie ciągłość
opieki i zaledwie 6 - 7% kobiet chce skorzystać z tej niebywałej
okazji.
Mam nadzieję, że w naszej gminie coś takiego się nie
zdarzy i nasze statystyki osiągną 70 80, a może nawet 90%. Aby
tak się stało, niezbędne jest uświadomienie, że program
wczesnego wykrywania raka został opracowany dla naszego
dobra. Dotyczy kobiet zdrowych. Jego najważniejszym celem
jest wykrycie choroby, kiedy jest jeszcze całkowicie wyleczalna.
Nie bójmy się badania, jest ono bezpieczne. Jedyną
niedogodnością jest to, że musimy na badanie udać się do
ośrodka wykonującego mammografię.
Antonina Gigier

Filipek na scenie
Pewnego dnia dostaliśmy zaproszenie do Teresińskiego
Ośrodka Kultury na premierowy pokaz spektaklu opartego na
książce „Przygody niegrzecznego Filipka”. Muszę przyznać, że
jako mama autora tejże opowieści dostałam w ten sposób
najwspanialszy prezent. Wspólnie byliśmy niesamowicie
ciekawi, jak to wszystko wypadnie. Spektakl co prawda nie był
długi, bowiem było to opracowanie nie całej książki, lecz jedynie
wybranego wątku. Sprawił jednak na nas ogromne wrażenie. Był
po prostu znakomity, o dynamicznej akcji, ciekawy i intrygujący.
Artyści w osobach: Ignacy Majcher, Ola Wrońska, Kuba Załuski,
Marianna Fijewska, Asia Kaniewska, Sylwia Kaniewska, Adam
Krukowski, Janek Krukowski, Dominika Agnieszka Bryńska,
Paulina Pietruszewska, Filip Załuski oraz Artur spisali się na
medal.
6

Starannie dobrane kostiumy (Beata Stephen)
i fantastyczne opracowanie muzyczne (Leszek Lewicki)
podkreślały niesamowity urok dziecięcego przedstawienia.
Szkoda tylko, że na sali pozostało sporo wolnych miejsc. Całym
przedsięwzięciem opiekowała się Natalia Fijewska-Zdanowska
i musimy powiedzieć, że wszystko co robi Pani Natalia nabiera
wyjątkowego blasku. Co jeszcze można by rzec? Po prostu
brawo!!
Naprawdę serdecznie dziękujemy Teresińskiemu
Ośrodkowi Kultury i wszystkim biorącym udział
w premierowym pokazie przedstawienia „Przygody
niegrzecznego Filipka”.
Rodzina Kucharskich
Czerwiec 2007
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Strażackie święto w Paprotni

W niedzielę 17 czerwca na terenie naszej gminy miały
miejsce obchody powiatowe Dnia Strażaka Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
połączone z uroczystymi obchodami 90-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni.
Ceremoniał rozpoczęła Msza Święta dziękczynna
odprawiona w Niepokalanowskiej Bazylice. Poświęcony został
nowy sztandar dla OSP Paprotnia przekazany następnie podczas
honorowej gali prezesowi Zarządu OSP Paprotnia Andrzejowi
Tkaczykowi. Akt przekazania sztandaru, liczne odznaczenia,
wręczenia awansów oraz okolicznościowe wystąpienia to
wszystko złożyło się
na główną część
uroczystości, która
odbyła się na terenie
jednostki pożarniczej
w Paprotni. Wśród
zaproszonych gości
znaleźli się m. in.
przedstawiciele władz
samorządowych
powiatu oraz wójtowie
g m i n Te r e s i n a ,
Sochaczewa, Młodzieszyna i Rybna, starosta Tadeusz Koryś,
komendant PPSP w Sochaczewie Paweł Kubiak,
przedstawiciele z biura terenowego PSP w Płocku i jednostki
wojskowej w Bielicach, delegacje pozostałych jednostek OSP
i wielu innych. Ciekawie prezentował się Wójt Marek
Olechowski, który na tej imprezie wystąpił w podwójnej roli
jako gospodarz terenu oraz jako strażak. Po zakończeniu
oficjalnej części imprezy nastąpiło tradycyjne wbijanie gwoździ.
Wspólnych życzeń efektywnych, ale w jak najmniejszej ilości
wyjazdów i szczęśliwych powrotów z akcji nie było końca, zaś po
wpisach do Księgi Pamiątkowej wszyscy udali się na wspólny
posiłek.
Tymczasem przypomnijmy krótki rys historyczny
jednej z najstarszych w gminie Teresin Ochotniczej Straży
Pożarnej.
W 1917 roku odbyło się zebranie założycielskie, na
którym powołano historyczny zarząd. W jego skład weszli
wówczas: Jan Szymaniak jako Prezes, Antoni Proch jako V-ce
Prezes, Antoni Stychlerz jako Naczelnik, Antoni Szymaniak jako
Gospodarz.
Pierwszą siedzibą jednostki była wieś Granice. Po
zakończeniu II wojny światowej i wznowieniu działalności
strażnica OSP znajdowała się na terenie szkolnym. Pierwszym
samochodem pożarniczym był Dodge zakupiony w GS
w Sochaczewie. W kolejnych latach w posiadaniu jednostki były
Czerwiec 2007

samochody typu Lublin i Star. W 1973 roku w uznaniu zasług
w walce z pożarami społeczeństwo Gminy Teresin ufundowało
pierwszy Sztandar. W roku 1979 powstała inicjatywa budowy
nowej strażnicy. Podjęto działania w celu pozyskania terenu
i budowy. Działania te zakończyły się sukcesem i w 1985 roku
oddano do użytku nowy budynek. W roku 1988 obchodzono 70lecie działalności. Za zasługi w walce z żywiołami Ochotnicza
Straż Pożarna została uhonorowana Złotym Medalem za zasługi.
Przez wszystkie lata jednostka dążyła do poprawy stanu
w wyposażeniu w sprzęt. OSP dysponuje trzema samochodami
pożarniczymi: Jelcz, Iveco i Żuk. Ponadto posiada dwie
motopompy, pompę szlamową, piłę spalinową, agregat
prądotwórczy z kompletem do oświetlenia, dwa aparaty ochrony
dróg oddechowych oraz piętnaście kompletów umundurowania
bojowego. W 1995 roku decyzją Komendanta Głównego
jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczogaśniczego. Wszystkie kontrole i przeglądy prowadzone przez
Państwową Straż Pożarną i Władze samorządowe dawały
zawsze wynik pozytywny.
„OSP w Paprotni liczy obecnie 43 członków w tym 5 kobiet i 14
osobową drużynę młodzieżową. Wszyscy strażacy posiadają
umundurowanie wyjściowe. Nasi członkowie czynnie biorą
udział w uroczystościach kościelnych, państwowych
i związkowych oraz w szkoleniach i kursach organizowanych
przez PSP” z dumą przyznaje prezes Andrzej Tkaczyk. Warto
zaznaczyć też, że w czasie jubileuszu 90-lecia istnienia
w szeregach zarządu zasiadają także: Mieczysław Drzewicz
V-ce Prezes, Witold Adamczyk Naczelnik, Jerzy Szymaniak
z-ca Naczelnika, Wojciech Sitarski Sekretarz, Jerzy Jankowski
Skarbnik, Janusz Więckowski Gospodarz, Rafał Jankowski
Członek.
Podczas uroczystości tegorocznych obchodów Dnia
Strażaka odznaczenia otrzymali następujący strażacy z OSP
Paprotnia: Jerzy Jankowski (Złoty Medal), Arkadiusz
Szymaniak, Andrzej Brzywczy, Wojciech Trzciński, Zenon
Pachniak, Krzysztof Szram (wszyscy Srebrny Medal), Urszula
Adamczyk, Witold Adamczyk, Damian Adamczyk, Urszula
Tkaczyk (wszyscy Brązowy Medal), za wysługę lat Tadeusz
Tkaczyk (65 lat w służbie), Mieczysław Drzewicz, Jan
Bujanowski, Jerzy Szymaniak, Jan Biegański, Andrzej Tkaczyk
(wszyscy 40 lat w służbie), Wojciech Sitarski, Janusz
Więckowski (35 lat), Krzysztof Ogrodzki, Tadeusz Seroczyński
(25 lat), Jerzy Jankowski, Andrzej Brzywczy, Zenon Pachniał
(20 lat), Arkadiusz Szymaniak, Krzysztof Szram (15 lat),
Damian Adamczyk (10 lat), Witold Adamczyk, Urszula
Adamczyk, Urszula Tkaczyk, Kamila Tkaczyk (5 lat).
M. Odolczyk
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Drodzy Przyjaciele Niepokalanowa!
Wiosna tego roku przyszła
wcześniej. Wcześniej zakwitły
m a g n o l i e , f o r s y c j e i b z y.
Wcześniej zrobiło się ciepło. Za
oknem i w sercu. Tylko wakacje
stawiły się punktualnie. Przyszły
jak co roku w samą porę.
Wakacje to taki czas dla
ciała i duszy. Czas odpoczynku,
r e l a k s u , r o z m o w y. D z i e c i
opuszczają rodzinne strony.
Pustoszeją podwórka, cichną
ulice. Gwar odlatuje w inne
miejsca. Nad jeziora, w góry, nad
morze... Z dala od mamy.
Najpierw do domu nadchodzą sms-y. Krótkie
wiadomości. Po kilku dniach na rowerze przyjeżdża listonosz
z torbą pełną listów. Zlatują się widokówki. Z całej Polski. I zza
granicy. Jak jaskółki zwiastują nowiny. Tyle radości!
Uśmiechów. Wszyscy się cieszą. Dzieci, że dobrze im tam, gdzieś
daleko a mamy, że dzieci są zadowolone.
Czasami jednak jest inaczej... Smutniej. Listonosz ma
wolne. Milczy telefon. Dzieci zapomniały o mamie, o domu.
Niestety! Wtedy wakacje można by powiedzieć są takim czasem
zapomnienia się; czasem zapomnienia o najbliższych. Zmieniają
nas na gorsze... Na plaży przeszkadza medalik. Wieczorem
brakuje ochoty na pacierz. W niedzielę na próżno kościelna wieża
wyciąga szyję aż po niebo, na próżno wołają dzwony. Dzieci nie
widzą. Nie słyszą. Dzieci są zajęte albo śpią. Są na wakacjach
przecież! Mają wolne od kościoła, pacierza, Pana Boga...
W nowych miejscach szukają nowych wrażeń, nowych
znajomych, nowych „kościołów”. Zapominają o swoim Ojcu
w niebie, o swojej Matce...
Tymczasem Maryja stoi tuż za progiem ich serca. Ona
tak naprawdę nigdy nie opuszcza swych dzieci. Zawsze jest
z nimi. Także na wakacjach! Jest blisko. W górach, nad morzem,
nad jeziorami... Wystarczy wziąć Ją na szlak, na plażę, pod żagle.
Nie będzie przeszkadzać. Pomoże. Pokaże ścieżkę bezpieczną.
Za sterem siądzie. Ochroni przed poparzeniem duszy... Będzie
nad dziećmi czuwać co dzień. Wieczorem herbaty zaparzy.
Weźmie za rękę. W oczy popatrzy. Posłucha. Głową pokiwa.

Zrozumie. Rankiem obudzi. Jak matka...
Wakacje są po to, by porozmawiać z Bogiem; by porozmawiać
z Matką. Są po to, by pomodlić się spokojnie, bez pośpiechu.
I dłużej niż w ciągu roku, gdy pracujemy, gdy się uczymy, gdy
jesteśmy zajęci. Wakacje są po to, by odetchnąć świeżym
powietrzem wiary, popatrzeć w życie z nadzieją. z miłością...
Wakacje są dla ciała. I dla duszy. Wakacje są dla całego
człowieka. Nie tylko po to, żeby się opalić, ale także, żeby serce
zaczęło bić radośniej! Wtedy dziecko powróci z gór odmienione.
Znad morza zdrowsze. Z jezior gołębią duszę przywiezie...
Przyjemnie będzie popatrzeć! Wróci do domu syn przemieniony.
Powróci córka żywa...
Ale są jeszcze inne miejsca wakacyjne.
Na wakacje można pojechać zupełnie gdzie indziej. Do
Niepokalanowa... Te są najpiękniejsze. Najbardziej udane!
W ostatni weekend lipca Maryja zaprasza na Ogólnopolski Dzień
Modlitw Rycerstwa Niepokalanej. Będziemy świętować 90.
rocznicę założenia przez św. Maksymiliana MI. Uroczystościom
przewodzić będzie Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp,
Prymas Polski.
A w sierpniu, 14-go dnia miesiąca, obchodzimy 66
rocznicę śmierci Męczennika miłości; uroczystość św.
Maksymiliana. Zapraszamy!
Nie może zabraknąć dzieci w dniu następnym, 15
sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, wszak to Jej odpust! Zresztą, każdy dzień u Mamy to
święto. Przyjeżdżajcie!
Dzieci jadą do Mamy! Tam przybywają na wypoczynek. Mama
bardzo się cieszy, gdy rozśpiewana gromadka biegnie ulicą
Maksymiliana, gdy wbiega po schodach do domku
nazaretańskiego na teresińskiej równinie...
Niepokalana już czeka. Stoi na balkonie. Patrzy. I ręce
wyciąga do dzieci. Tutaj zegar na wieży codziennie, co
kwadrans, odpowiada cudowne historie o niebie. O Bogu.
O szczęściu w domu. U stóp Maryi... Tutaj czekają na Was nie
lada atrakcje i łaski od Wszechpośredniczki łask wszystkich,
Niepokalanej!
Takiego wypoczynku każdemu życzą franciszkanie. I zapraszają
w imieniu Maryi wszystkich do Niepokalanowa. Na wakacje!
o. Stanisław M. Piętka

Setne urodziny
W dniu 27 czerwca 2007
Pani Władysława Lewińska,
mieszkanka Teresina, obchodziła
setną rocznicę urodzin. Okrągły
i wyjątkowy jubileusz stał się okazją
do złożenia życzeń nie tylko ze strony
rodziny, ale również władz gminnych.
Wójt Marek Olechowski osobiście
złożył życzenia i kwiaty oraz wręczył
list gratulacyjny. Pani Władysława, na
co dzień osoba bardzo skromna,
pozostająca w dobrej kondycji
fizycznej i umysłowej, nie kryła wzruszenia, że zaznała tyle
życzliwości. To jeden z jej najpiękniejszych dni, bowiem życie
nie poskąpiło jej dramatycznych wydarzeń. Jedyny syn jako 16-

letni chłopak zginął w wypadku. Mąż Henryk, z zawodu kolejarz
zmarł w 1975 roku. Pani
Władysława nie doczekała się
więc wnuków. Jest jednak
osobą szczęśliwą, bardzo
kochaną przez opiekującą się
nią rodzinę. Szanownej
Jubilatce życzymy przede
wszystkim dużo zdrowia,
nieustającego uśmiechu na
twarzy oraz spokojnych
i szczęśliwych dni na następne
lata nowego wieku jak również
sił i wytrwałości by świętować
kolejne jubileusze.

Po egzaminach
Prezentujemy Państwu mini-ranking gimnazjów z terenu gminy Teresin biorąc pod uwagę jedynie wyniki z tegorocznych egzaminów
gimnazjalnych:
1. Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (średnia z egzaminów 76,70pkt)
2. Gimnazjum w Niepokalanowie (66,17pkt)
3. Gimnazjum w Teresinie (60,97pkt)
4.Gimnazjum w Szymanowie (54,23pkt)
8
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Obraz prawdy i dobra MKFFiM „Niepokalanów 2007”
Ponad sto czterdzieści filmów z całego świata min.
z Polski, Włoch, Francji, Kanady, Australii, Białorusi
Meksyku, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, a nawet
z krajów Południowej Afryki, blisko sześćdziesiąt audycji
radiowych i niespełna dwadzieścia nowatorskich programów
multimedialnych i cztery strony internetowe. Oto wspaniały
bagaż kulturalny jaki niósł ze sobą XXII Międzynarodowy
Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów
2007”.
Sala Św. Bonawentury w niepokalanowskim klasztorze
oo. Franciszkanów przez pięć dni wypełniała się gośćmi Festiwalu,
którzy mieli przyjemność zapoznać się z szeregiem prac zarówno
polskich jak i zagranicznych twórców. Wspaniałe przedsięwzięcie
zainaugurowała msza święta, której przewodniczył Gwardian
Niepokalanowa o. Stanisław Piętka, a oprawę artystyczną zapewnił
Warszawski Chór "Polonia" pod dyrekcją Wiesława Jelenia.
Początku niepokalanowskiej imprezy doszukiwać się
można w 1986 roku. Od tamtego czasu z festiwalu filmowego
o zasięgu krajowym
przeobraził się on
do rozmiarów
multimedialnego
f e s t i w a l u
międzynarodowego
, jednego z bardzo
nielicznych tego
typu przeglądów
filmowych na całym
świecie.

Prezentowane na Festiwalu dzieła przekazują prawdę, dobro,
piękno i ewangeliczną miłość, pokazują godziwe życie,
podtrzymują nadzieję, przybliżają ku Bogu. Tegoroczny Festiwal
odbywający się pod osobistym patronatem Jego Eminencji
Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa podzielony był na kilka
kategorii. W klasyfikacji filmowej oceniano osobno filmy
fabularne, dokumentalne, programy telewizyjne, programy
edukacyjne, filmy amatorskie. Ponadto przyznano nagrody
nadzwyczajne. Nagrodę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
otrzymał film „6000 km śladami polskiej męki” w reżyserii Anny
Teresy Pietraszek.. Film poprzez zdemaskowanie wieloletniego
zakłamania na temat zbrodni komunistycznych jest przejmującym
świadectwem historycznej prawdy. Nagrodę Ministra Edukacji
Narodowej przyznano filmowi Alicji Grzechowiak „Nikodem.
Wyjątkowe dzieło stanowiące piękny wzór dla młodzieży
poszukującej samospełnienia. Przyznano również nagrody:
Prezesa TVP, Instytutu Jana Pawła II, Międzynarodowego
Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS,
Klasztoru oo. Franciszkanów w Niepokalanowie, Gwardiana
klasztoru oo. Franciszkanów w Niepokalanowie. W części drugiej
Festiwalu oceniano programy radiowe, zaś w części trzeciej
recenzji podlegały programy multimedialne oraz strony
internetowe. W tej ostatniej kategorii wyróżnienie otrzymała strona
Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek za nowoczesną w formie
i bogatą w treści prezentację zgromadzenia, jego duchowości,
formacji i pracy na niwie Pańskiej. Adres www.niepokalanki.pl jest
w rzeczywistości wart godnego polecenia i gorąco zachęcam do
odwiedzenia nagrodzonej witryny.
(mo)

Biblioteczne spotkania
Na przełomie maja i czerwca odbyło się kilka imprez,
których inicjatorem była bibliotekarka Filii Bibliotecznej
w Szymanowie-Helena Jodłowska.
W maju rozstrzygnięto konkurs pt. „Podróż moich
marzeń” adresowany do uczniów Gimnazjum w Szymanowie.
Uczestnicy przygotowywali plakaty przedstawiające miejsca, które
chcieliby zobaczyć, zwiedzić, poznać. Zwycięzcy oraz osoby
wyróżnione otrzymali nagrody książkowe. Dodatkową nagrodą dla
uczniów całej szkoły było spotkanie z podróżnikiem i autorem
książek Krzysztofem Dworczykiem , który bardzo ciekawie
opowiedział o „Siedmiu cudach natury” i o swoich licznych
wyprawach.
Drugim wydarzeniem było spotkanie z Wiolettą Piasecką,
kończące akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Przez dwa miesiące
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szymanowie poznawały baśnie
W.Piaseckiej, czytane przez osoby dorosłe (którym serdecznie
dziękujemy).W dniu 21 maja autorka baśni ,w stroju dobrej wróżki
czytała dzieciom fragmenty swoich utworów, opowiadała o pracy
pisarza, odpowiadała na liczne pytania, a na koniec obdarowała
dzieci plakatami i autografami.
Ostatnia impreza, o której chcę wspomnieć, to spotkanie
z Grzegorzem Kasdepke, które odbyło się 11 czerwca w Szkole
Podstawowej w Szymanowie. Jest to autor wielu książek dla dzieci,
były redaktor naczelny tygodnika „Świerszczyk”. Na spotkanie
przyszły odświętnie ubrane dzieci z całej szkoły i wraz z autorem
przypominały sobie zasady dobrego wychowania. Następnie same
przedstawiały scenki inspirowane książką G.Kasdepke pt. „Bon
czy ton: savoir-vivre dla dzieci”. Najlepsze występy zostały
nagrodzone książkami, w których autografy złożył gość spotkania.
Bardzo dziękujemy dyrektorom i nauczycielom obu szkół
za miłą współpracę i mamy nadzieję na dalsze, wspólnie
zorganizowane przedsięwzięcia.

Uwaga! Konkurs wakacyjny!
Regulamin konkursu fotograficznego
pt. „Moja mała ojczyzna”
Organizator: Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Teresinie.
Cele konkursu: kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
dokumentowanie życia społecznego Gminy Teresin, wybór
najlepszych dzieł i twórców fotografii
Tematy: przyroda, architektura,, pejzaż, sport, reportaż
W każdym z wymienionych tematów nagrodzone zostaną
3 fotografie, które zdobędą najwięcej punktów.
Warunki uczestnictwa: konkurs adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Teresin, do konkursu będą przyjmowane
samodzielnie wykonane prace o dowolnym formacie, do każdej
pracy należy dołączyć metryczkę ( imię i nazwisko, adres, wiek,
informację co przedstawia zdjęcie lub tytuł pracy).
Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora.
Termin składania prac: Prace można składać do końca sierpnia
2007 r., nasz adres: Gminna biblioteka Publiczna Al. XX Lecia 7
96-515 Teresin.
O wynikach i zakończeniu konkursu organizator powiadomi
uczestników telefonicznie lub odrębnym pismem.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
Grażyna Starus
Czerwiec 2007
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Ku pamięci Zdzisława Krzyszkowiaka
Głównym celem wystawy było zapoznanie naszej młodzieży
z sylwetką tego znakomitego sportowca powiedział Krzysztof
Walencik dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie na temat ekspozycji poświęconej wybitemu polskiemu
lekkoatlecie. Wystawa miała miejsce na obiektach GOSiR-u.
O złotym medaliście z Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960r na
3000m, wielokrotnym mistrzem Polski i Europy z pewnością wiele
mogą powiedzieć nasi starsi czytelnicy. Wśród uczniów naszych
szkół, do których przede wszystkim adresowana była wystawa,
o Krzyszkowiaku nie można było za dużo usłyszeć. W dobie
niezbyt wyszukanych wzorców osobowych dla naszych dzieci
i młodzieży trudno by szukać właściwych idolów, godnych
naśladowania. Ta wystawa miała to zmienić. Liczne pamiątki,
fotografie, puchary i pamiątkowe nagrody, historyczne flagi
olimpijskie, a także złoty medal z Rzymu, który można było
dotknąć, a nawet przymierzyć. Następnie filmowa kronika
Zdzisława Krzyszkowiaka i pogadanki w szkole na temat
wielkiego sportowca Polski, który niegdyś dawał rodakom

niezapomniane chwile
szczęścia. To wszystko
powoduje, że o takich
ludziach mówi pokolenie,
które nie zna go z bieżni,
lecz odtąd pamiętać będzie
jego wyczyny, charakter
sportowca i przekonuje się
o wartości ciężkiej pracy,
dzięki której spełnić Pani Krzyszkowiak wraz z Komisarzem wystawy
można najskrytsze marzenia. Podczas tego pięknego wydarzenia
w naszej gminie obecna była żona sportowca Krystyna
Krzyszkowiak. Komisarzem wystawy był Ryszard Traczyk,
wielki pasjonat i popularyzator talentu Krzyszkowiaka. „Mam
nadzieję, że to początek podobnych imprez, bowiem zdajemy sobie
sprawę jak wiele mogą one naświetlić zapomniane wzorce wśród
młodszych pokoleń” podsumował ekspozycję Krzysztof Walencik.
(mo)

Puchar Mazowsza dla oldboyów z Teresina !!!
To wielki i historyczny sukces Teresina w grach
zespołowych. Ekipa oldboyów LKS Teresin wywalczyła główne
trofeum w XII edycji Mazowieckiego Pucharu Oldboyów.
W finale tegorocznych rozgrywek nasi piłkarze wręcz roznieśli
rywali ze Świtu Warszawa 4:0. Mecz rozgrywany był na stadionie
w Łomiankach.
Warto przypomnieć, że w drodze do wielkiego finału
LKS Teresin pozostawił
w pokonanym polu kolejno:
oldboyów ze stołecznej Legii
(2 miejsce w I lidze),
S ł a w m i r a Wa r s z a w a
Łomianki (5 miejsce w III
lidze), Wilgi Garwolin (3
miejsce w I lidze). Tym
niezwykle radosnym
wydarzeniem piłkarze
z Te r e s i n a z a k o ń c z y l i
tegoroczny bardzo udany sezon rozgrywek w tej kategorii
wiekowej. Co prawda, nie udało się naszej ekipie awansować do
I ligi, ale przed sezonem nikt przecież nie przypuszczał, że
występujący w roli beniaminka LKS stanie na podium II ligi.

Składając serdeczne gratulacje przypomnijmy nazwiska tych,
którzy zapisali się w kartach historii Teresina jako zdobywcy
Mazowieckiego Pucharu Oldboyów 2007, pucharu o który
walczyło wielu znanych z pierwszoligowych boisk piłkarzy
i reprezentantów kraju, którzy zakończyli już karierę zawodnika,
a nie mogą rozstać się z piłką. Skład LKS Teresin to: A.Orliński
(br), G.Bargieł (br), K.Bargieł, K.Beta, M.Błaszczyk, R.Izak,
R.Lempart, T.Lot, G.Pawoniak, J.Wiśniewski, Cz.Znajdek,
K.Walencik, S.Smotarski, W.Pałuba, K.Świstak, A.Świstak,
R.Kornacki, P.Kaniewski, J.Pawlaczyk, J.Szajewski,
C.Adamiak, C.Okoński, B.Maklakiewicz.
Na koniec nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Otóż
obserwujemy zjawisko, gdy o grę w Teresinie coraz częściej
zabiegają byli sportowcy z Sochaczewa. Z całym szacunkiem, ale
jak widać w powiatowym mieście na taką drużynę nie mogą lub nie
chcą sobie pozwolić, a może nawet nie potrafią się za to
odpowiednio zabrać? Teresin ma jednak to co szczególnie różni go
od Sochaczewa tzn. wspaniałą atmosferę i świetne warunki do
uprawiania sportu. U nas jest moda na sport od adepta do oldboya.
I tak ma być!!!
(mo)

Sportowa zabawa
We wtorek 5 czerwca powrócił do nas Dzień Dziecka.
Tego dnia na obiektach sportowych GOSiR-u odbył się III Turniej
Sportowy Szkół o Puchar Mazowsza Teresin. Organizatorem
imprezy był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub
Sportowy ,,Mazowsze”.
Reprezentanci pięciu szkół z terenu gminy Teresin stanęli
do rywalizacji w zawodach sportowych. Ponad stu uczniów
i uczennic grało, biegało i walczyło o punkty dla swoich szkolnych
drużyn. „Bardzo żałuję i dziwię się zarazem nieobecności na tak
tradycyjnym już dla gminy pikniku sportowym dwóch szkół
podstawowych, dlatego też zmusiło to nas do bardzo skromnej
rywalizacji w tej kategorii” informuje Krzysztof Walencik
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie,
dodając „Poza tym wszystko wypadło świetnie, a dzieciaki jak
obserwowałem miały znakomitą zabawę”.
W imprezie udział wzięło pięć placówek: Szkoła
Podstawowa w Teresinie, Szkoła Podstawowa w Paprotni,
Gimnazjum w Szymanowie, Teresinie i Niepokalanowie. Oby
więcej takich turniejów!
(mo)
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CENTRUM ODCHUDZANIA I ODŻYWIANIA
oferuje: BEZPŁATNE KONSULTACJE
(w gabinecie lub na indywidualne życzenie również
w domu)
W zakresie:
- Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów
- Badania składu ciała i wskazanie rozwiązań
- Odchudzanie dzieci i dorosłych (suplementy)
Zapewniamy:
- Osobistą opiekę i wsparcie konsultanta
- Sprawdzoną od 26 lat na świecie metode
- 100% gwarancji oraz dyskrecji
Kontakt: tel.: 0-696 227 297, e-meil: ula_ken@op.pl
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Wielki szlem w Teresinie na półmetku
Wielki szlem w światowym tenisie ziemnym po ostatnio
rozegranych turniejach Australian Open (zwycięstwo Rogera
Federera) oraz French Open (triumf Rafaela Nadala). zaliczył
półmetek. Podobnie ma się sytuacja z naszym małym lokalnym
wielkim szlemem jaki rozgrywany jest od pewnego czasu na
kortach w Teresinie. Drugi turniej zakończył się porównywalnie
do pierwszego. W finale Hubert Konecki po znakomitym
pojedynku pokonał Stanisława Grynika 2 : 0 .
W turnieju, jaki został rozegrany na sztucznej
nawierzchni (trawie) wystartowało siedemnastu zawodników.
Przed zawodami rozstawiono ośmiu tenisistów z największą
ilością punktów. Byli nimi: Bielecki Henryk, Grynik Stanisław,
Walencik Krzysztof, Sosiński Bogdan, Konecki Hubert, Staniak
Daniel, Ładziak Janusz, Olechowski Marek.
W eliminacjach walczyło dziewięciu zawodników: Parśniak
Marcin, Sarnowski Zbigniew, Śliwiński Ryszard, Zieliński
Dariusz w pierwszej grupie, oraz w drugiej Grzywacz Marcin,
Marciniak Przemysław, Rybak Eugeniusz, Staniak Mariusz,
Urzykowski Paweł .
Cztery premiowane miejsca do turnieju głównego
wywalczyli : Zieliński Dariusz, Rybak Eugeniusz, Sarnowski
Zbigniew, oraz Staniak Mariusz. Turniej główny podobnie jak
eliminacje rozegrany został systemem każdy z każdym. Awans do
półfinału wywalczyli Konecki Hubert, Zieliński Dariusz, Grynik
Stanisław, Bielecki Henryk.
Wyniki końcowe turnieju przedstawiają się następująco:
półfinały
Konecki Hubert / Bielecki Henryk 2:0 /w.o /
Grynik Stanisław / Zieliński Dariusz 2: 0 / 7:6; 6:1 /
o III m-ce
Bielecki Henryk / Zieliński Dariusz 2:0 / 6:4; 6:1 /

finał
Konecki Hubert / Grynik Stanisław 2:0 / 6:4; 6:1 /
Kolejny turniej światowego tenisa to otwarte mistrzostwa Anglii
na przełomie czerwca i lipca. W tym czasie nasz wielki lokalny
szlem przenosi się na korty do Szymanowa. Organizatorzy II
Turnieju z cyklu wielki szlem w Teresinie G.O.S i R.
i T.T.T.dziękują sponsorowi zawodów firmie Greiner Packaging
w Teresinie.
Klasyfikacja po dwóch turniejach (trawa i hala):
1. Konecki Hubert 200 pkt, 2.Grynik Stanisław 180 pkt,
3.Staniak Daniel 120pkt, 4.Bielecki Henryk 120pkt, 5.Sosiński
Bogdan 90pkt, 6.Ładziak Janusz 90pkt, 7.Walencik Krzysztof
90pkt, 8.Zieliński Dariusz 70pkt, 9.Rybak Eugeniusz 60pkt,
10.Olechowski Marek 30pkt, 11.Sarnowski Zbigniew 20pkt,
12.Staniak Mariusz 20pkt, 13.Urzykowski Paweł 10pkt.
/H.B/

Daniel Staniak

Wicemistrz Konecki
Na starcie
Mistrzostw Polski
Pracowników
Samorządowych, które
odbyły się w Koninie
w dniach 8-10 czerwca,
s tanęła rekordow a
liczba 65 zawodników
z najróżniejszych
zakątków kraju, od
Zakopanego po Redę,
Ustrzyk Dolnych po Gołdap, od Rzeszowa po Ełk.
Tegoroczny turniej był bardzo wyczerpujący dla najlepszych
zawodników, którzy w ciągu dwóch, trzech dni, musieli rozegrać
po sześć, siedem spotkań. Mecze rozgrywane były w duchu fair
play na 8 kortach „zalanych” słońcem.
W kategorii do 45 lat Gminę Teresin reprezentował
Radny Gminy Hubert Konecki, który doszedł do ćwierćfinału
(ośmiu najlepszych zawodników w Polsce). Mimo tego, iż
w meczu z Tomaszem Gałązką (Ełk) cały czas kontrolował
przebieg meczu, wygrywając pierwszego seta 6:4 i prowadząc
w drugim 5:4, niestety cały mecz ostatecznie przegrał w tie breaku trzeciego seta 5:7. Zwycięzcą w tej kategorii został Jerzy
Woliński (Tarnów), który
wygrał w finale z Danielem
Bednarkiem (Kleczew).
Sukcesem dla reprezentanta naszej gminy zakończył się turniej
deblowy, w którym wraz z Jerzym Condradim (Reda) doszedł do
finału. Tam ulegli jednak po zaciętej walce Czesławowi
Chlebkowi (Rzeszów) i Andrzejowi Gusce (Trzebnica) 5:7, 6:7
zdobywając tym samym vice - mistrzostwo Polski, czego
Czerwiec 2007

naszemu radnemu serdecznie gratulujemy!
W kategorii Vip ów, w którym prawo gry mieli
wyłącznie prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie
oraz przewodniczący rad i ich zastępcy, wygrał Przewodniczący
Rady Miasta Konina Wiesław Steinke. Natomiast w kategorii
+45 zwyciężył Piotr Kaczmarczyk ze Świdnicy.
O występie naszego tenisisty udało nam się krótko porozmawiać
z samym zawodnikiem:
Jak oceniasz swój start na kortach w Koninie?
Powiem szczerze, że jestem zadowolony i jednocześnie
zaskoczony wysokim poziomem sportowym tych zawodów.
Wszystkie mecze, począwszy od pierwszej rundy były bardzo
ciężkie, a w ćwierćfinale z Tomkiem Gałązką zabrakło mi sił. Nasz
mecz trwał ponad 2 godziny i był ostatnim meczem rozegranym
w tym dniu na kortach, zeszliśmy z nich o godzinie 20:15, będąc
tam bez przerwy od 10 rano. Trudy rozgrywanych w tym dniu
spotkań lepiej zniósł mój przeciwnik, który wygrał ze mną dwoma
ostatnimi piłkami. Jednak okazja do rewanżu nadarzyła się już na
drugi dzień, kiedy to w półfinale debla wraz z Jerzym Condradim
trafiliśmy właśnie na Tomka Gałązkę (Ełk), który grał w parze
z Adamem Stańczukiem (Gorzów Wielkopolski). Spotkanie to
zakończyło się naszym zwycięstwem 6:4, 6:4, a dodać należy, że
para ta to mistrzowie Polski z 2006 roku.
Jakie zatem znaczenie ma dla Ciebie odniesiony sukces?
Uważam, że każdy medal zdobyty przez sportowca amatora
cieszy, a szczególnie ten zdobyty na Mistrzostwach Polski.
Chciałbym serdecznie podziękować mojemu partnerowi Jurkowi,
z którym zdobyłem wice mistrzostwo Polski i od którego dużo się
nauczyłem.
(mo)
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

tel. 0 663-54-54-70
oferuje:
w
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
w
oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
w
profesjonalny wizaż i stylizacja
w
manicure i pedicure
w
przekłuwanie uszu
w
henna - regulacja brwi
w
nowość! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszczek
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00

ODSZKODOWANIA
JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU JAKO:
w
w
w

KIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
STRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA
LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

MIDAS LEX
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz 0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl
Zapytaj! To nic nie kosztuje!
Otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.
Wszelkich konsultacji udzielamy bezpłatnie. Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą
w Twoim domu lub innym wybranym miejscu.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych do czasu uzyskania odszkodowania !!!!!

12
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Tel: 46 862-10-20/21

PRACA
Zatrudnimy osoby na stanowiska:
- pracownik produkcji ( praca w Teresinie ) możliwość
stałej pracy stała stawka plus atrakcyjna premia.
- pakowacz- praca koło Sochaczewa ( dla grup osób
zapewnimy bezpłatny dojazd) możliwość pracy stałej
- operator wózka ( pomagamy i dofinansujemy
zdobycie uprawnień, możliwość pracy stałej , praca koło
Teresina
- pracownik magazynu- praca w Błoniu zwrot kosztów
dojazdu, możliwość pracy stałej
Wszystkie prace- Umowa o pracę, pełen ZUS, pełne
ubezpieczenie

tel : 46 862-10-20, 862-10-21
Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się do :
Creyfs Polska ul. Żeromskiego 27 II piętro
Naprzeciwko sklepu LUX koło targu
Lub sochaczew@creyfs.pl

O K U L I S TA
Sochaczew Al. 600-lecia 45
rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)
tel.:046 863 38 74

dr Barbara Popiołek

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny
między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.
Czerwiec 2007
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Żeńska kopana
„Sportowe pożeganie roku szkolnego 2006/2007” pod
takim hasłem w ostatnim tygodniu szkoły odbył się towarzyski
turniej w piłkę nożną dziewcząt. Na boisku o sztucznej
nawierzchni w Teresinie zameldowały się trzy żeńskie
reprezentacje szkół z terenu naszej gminy. Ekipy z Zespołu Szkół,
Gimnazjum w Teresinie oraz z Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie rywalizowały systemem
każdy z każdym plus rewanże. Przy upalnej pogodzie górą
okazały się te najmłodsze. Podopieczne Sabiny Walczak
wyprzedziły w klasyfikacji piłkarki z Zespołu Szkół. Trzecie
miejsce przypadło tym razem równie dobrze grającym
dziewczętom z Szymanowa. Oto poszczególne wyniki:

ZS Teresin LO Szymanów 0:0, LO Szymanów Gimn. Teresin
0:1, Gimn. Teresin ZS Teresin 1:0, LO Szymanów ZS Teresin
0:1, Gimn. Teresin LO Szymanów 1:0, ZS Teresin Gimn.
Teresin 1:0
Klasyfikacja końcowa: I. Gimnazjum Teresin 9 pkt 3:1
(op.S.Walczak), II. ZS Teresin 7 pkt 2:1 (op.M.Odolczyk), III.
LO Szymanów 1 pkt 0:3 (op. s.Ruth)
Organizatorem zawodów był działający przy Zespole Szkół
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy OLIMP. Podobny turniej
drużyny uzgodniły na wrzesień, tym razem przywitają nowy rok
szkolny.
(mo)

Tak niewiele zabrakło…
Na trzecim miejscu w tabeli zakończyła tegoroczny sezon drużyna Utraty Pawłowice.W zakończonych rozgrywkach warszawskiej
klasy A zespołowi trenera Hołosia nie udało awansować się do ligi okręgowej, choć w pewnym momencie wydawało się to bardzo
realne. Niestety strata kilku punktów w decydujących spotkaniach zaważyła na ostatecznej, choć i tak wysokiej lokacie. W sumie
piłkarze Utraty zdobyli 64, a stracili 41 bramek. Zanotowali 16 zwycięstw, 3 remisy i 7 porażek. Efektem jest 51 punktów w sezonie.
Teraz czeka ich powoli okres przygotowawczy do kolejnego sezonu, w którym miejmy nadzieję osiągną wreszcie zakładany od wielu
lat cel awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Oto tabela klasy A na koniec sezonu 2006/2007:
1. Błonianka Błonie
2. Ryś Laski
3. Utrata Pawłowice
4. UKS Borzęcin
5. Relax Radziwiłłów
6. Błękitni Korytów
7. Sorento Kamion

65
54
51
44
42
39
38

90-24
47-28
64-41
53-42
55-39
58-57
48-51

8. Naprzód II Zielonki
9. Ambra Ołtarzew
10. Tur II Jaktorów
11. Pogoń II Grodzisk
12. Partyzant Leszno
13. FC Płochocin
14. Promyk Nowa Sucha

37
32
31
30
22
21
19

46-52
39-44
50-70
45-58
30-56
40-75
31-59
(mo)

Wschodnia wyprawa zapaśników
Tym razem zapaśnicy teresińskiego Greiner Mazowsze Teresin wybrali
się za naszą wschodnią granicę. Na Ukrainie wzięli udział
w prestiżowych zawodach międzynarodowych w Zbarażu oraz we
Lwowie. Część z nich wróciła do kraju z medalami.
Kadra kadetów z Teresina najpierw zameldowała się w miejscowości
Zbaraż, gdzie przeprowadzono Międzynarodowy Turniej Kadetów
w zapasach w stylu wolnym. Start sześciu naszych zawodników
wspólnie z trzema zapaśnikami z Kampinosu można uznać za dość
owocny. Eskapada zakończyła się zdobyciem trzech cennych medali.
Srebrny wywalczył Hubert Wysocki, zaś na najniższym stopniu podium
stanęli Rafał Mechocki i Patryk Skoczylas.
Oto wyniki młodych zapaśników Mazowsza zanotowane w Zbarażu:
Hubert Wysocki - II miejsce w kat. wag.69 kg
Patryk Skoczylas - III miejsce w kat. wag.76 kg
Rafał Mechocki - III miejsce w kat. wag. 35 kg
Rafał Paliński - IX miejsce w kat. wag. 50 kg
Mateusz Wójcik - IV miejsce w kat. wag.53 kg
Mariusz Zdanowski - V miejsce w kat. wag.69 kg
Sebastian Wadecki - VII miejsce w kat.wag.47 kg /ULKS Ryś
Kamipnos/
Damian Wadecki - XIII miejsce w kat. wag.47 kg /ULKS Ryś Kamipnos/
Paweł Wasilewski - VI miejsce w kat. wag.76 kg /ULKS Ryś Kampinos/

szczerze przyznać, że do zdobycia medalu zabrakło temu młodemu
zawodnikowi przed wszystkim doświadczenia i dokładności
w wykonywaniu swoich akcji technicznych, gdyż prawie wszystkie
punkty tracił z własnych akcji. Kolejne występy z pewnością jednak
zdecydowanie wpłyną na wykluczenie podobnych błędów.
Tymczasem składamy serdeczne gratulacje dla naszych zawodników
oraz ich trenerów: Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda
Śliwińskiego, Krzysztofa Radkowskiego, Jacka Szymańskiego
i Artura Albinowskiego, którzy z kolei za naszym pośrednictwem chcą
podziękować firmom GREINER PACKAGING i JOEL AC/DC sponsorów sekcji zapasów oraz Urzędowi Gminy w Teresinie, który
stale wspiera działalność LKS Mazowsze Teresin.
(mo)

* * *
We Lwowie natomiast, odbył się Międzynarodowy Turniej
Kadetów w zapasach w stylu wolnym, w którym udział brały zespoły
narodowe . W reprezentacji Polski na te zawody znalazł się nasz
najlepszy kadet Paweł Albinowski. To już drugi w ostatnim czasie start
Pawła w barwach kadry naszego kraju i ponownie zakończony
zdobyciem piątego miejsca w kategorii wagowej do 63kg. Należy
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Przeżyjmy to jeszcze raz…
… czyli Noc Czerwcowa w obiektywie.

galeria zdjęć oraz trochę treści z imprezy - na stronie
www.teresin.pl
Czerwiec 2007
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