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W dniu 9 czerwca 2008 roku  
o godz. 13.00 rozpoczęła się XX Sesja 
Rady Gminy Teresin. Podczas sesji 
wysłuchano informacji Powiatowego  
Lekarza Weterynarii na temat zwalcza-
nia choroby zakaźnej trzody chlewnej. 
Radni podjęli także siedem uchwał. 

Rada Gminy wyraziła zgodę na naby-
cie przez Gminę Teresin na rzecz mienia 
komunalnego działki gruntu położonej 
w obrębie Paprotnia. Jest to działka  
o powierzchni 3407 m2, stanowią-
ca dotąd własność Państwa Janusza 
i Elżbiety Piórkowskich. Przedmio-
towy grunt przeznaczony zostanie na 
urządzenie drogi.

Przyjmując stosowną uchwałę 
teresińscy Radni wyrazili również 
wolę współdziałania z powiatem so-
chaczewskim i gminami powiatu 
sochaczewskiego w celu powołania 
Stowarzyszenia Samorządów Ziemi 
Sochaczewskiej.

Jedna z kolejnych, podjętych uchwał, 
dotyczyła skargi grupy mieszkańców 
Gminy Teresin na działalność Wójta 
Gminy Teresin w doborze planowanej lo-
kalizacji budynku socjalnego. Wcześniej, 
członkowie Komisji Rodziny, Zdrowia  
i Opieki Społecznej zapoznali się  
z pismem grupy mieszkańców gminy  
Teresin skierowanym do Wojewody Ma-
zowieckiego oraz z pismem Wojewody 
Mazowieckiego skierowanym do Rady 
Gminy Teresin celem rozpatrzenia skargi 
11 mieszkańców zamieszkujących barak 
położony przy ul. Długiej 26 i przedsta-
wili swoją opinię w tej kontrowersyjnej 
sprawie. Skarga spowodowana jest nieza-
dowoleniem mieszkańców baraku z pro-
pozycji przeniesienia ich do segmentów 
mieszkaniowych, które będą umieszczo-
ne w Szymanowie przy ul. Zielonej 20. 
Swoją skargę uzasadniają m.in. tym, iż od 
lat pracują w miejscach, gdzie z Teresi-
na jest dość łatwy dojazd. Nie posiadają 
samochodu, a więc trudno byłoby im do-

trzeć do pracy, a ich dzieciom do szkoły 
czy przedszkola. Zdaniem Komisji w wy-
niku przeniesienia warunki mieszkanio-
we rodzin ulegną poprawie. Do dyspozy-
cji mieszkańców zostanie oddana działka, 
którą będą mogli zagospodarować. Obec-
nie osoby te zamieszkują barak, które-
go gmina Teresin nie jest właścicielem. 
Działka, na której usytuowany jest ten ba-

rak nie ma uregulowanego prawa własno-
ści. W kwietniu 2007 r. barak częściowo 
uległ spaleniu i musi zostać rozebrany. 
Gmina nie dysponuje wolnymi mieszka-
niami komunalnymi. Wójt Gminy Marek 
Olechowski planuje zakupić segmenty 
mieszkaniowe typu kontenerowego i po-
stawić je na działce należącej do gminy, 
w Szymanowie przy ul. Zielonej – „Pod-
pisaliśmy już umowę z firmą z Płocka na 
wybudowanie mieszkań do końca sierp-
nia br.”. Działka usytuowana jest przy 
ulicy asfaltowej z chodnikiem pozwala-
jącym bezpiecznie dzieciom i dorosłym 
dojść do przystanku autobusowego, szko-
ły podstawowej, gimnazjum, przychodni 
lekarskiej, kościoła. Odległość do szkół 
jest podobna do tej, którą dzieci przemie-
rzają obecnie w Teresinie. Do stacji PKP 
w Teresinie można dojechać autobusem 
PKS rejsowym – czytamy w opinii przed-
stawionej przez Komisję. Jak się dowie-
dzieliśmy jest jeszcze jeden szkopuł w tej 
sprawie. Otóż, mieszkańcy ul. Zielonej 

w Szymanowie też protestują przeciw 
przeniesieniu tych osób w ich sąsiedz-
two, obawiając się pewnych uciążliwości.  
Po wyjaśnieniu wójta Marka Olechow-
skiego, że nie są to rodziny patologiczne, 
zaprzestano na razie protestów.  Ostatecz-
nie, Rada Gminy Teresin w wyniku roz-
patrzenia skargi uznała ją za niezasadną.

W kolejnej części obrad Radni posta-
nowili zaciągnąć dwie długotermino-
we pożyczki. Pierwsza z nich dotyczy 
kwoty 40.000 zł z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Usuwanie i utylizacja odpadów 
azbestowych z terenu gminy Teresin”. 
Druga kwota wynosić będzie 400.000 
zł, zaś celem jej wydatkowania będzie 
realizacja zadanie inwestycyjnego 
pn. „Docieplenie ścian, przebudo-
wa dachów w budynku Gimnazjum  
w Teresinie”. Źródłem obu pożyczek 
będą środki Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.
Radni podjęli także uchwałę w spra-

wie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Teresin, w oparciu o Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 22.04.2008r. 
Na wynagrodzenie miesięczne składają 
się: wynagrodzenie zasadnicze w wy-
sokości 5.900,00 zł, dodatek funkcyjny  
w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny  
w wysokości 40% łącznie wynagrodze-
nia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
tj. 3.120,00 zł. Przypomnijmy, że chodzi 
tu o zarobki brutto. Wniosek formalny 
jaki zgłosił w tej sprawie radny Ryszard 
Kacprzak, proponował zmianę w wyso-
kości procentowej dodatku specjalnego  
z 40% na 20%. Poprawkę odrzucono 
przez głosowanie. Uchwała wchodzi  
w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia  
1 stycznia 2008 r. 

Ostatnia uchwała podjęta podczas XX 
Sesji RG dotyczyła zmian w budżecie 
gminy. 

/red/ 

Obradowali po raz dwudziesty

Ulica Kolbego do remontu
Długo oczekiwana przez mieszkańców Paprotni inwestycja w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

ruchu pieszego i rowerowego na ulicy Kolbego ma wreszcie dużą szansę na realizację. Zarządca 
drogi, którym jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, zapowiada przebudowę drogi powiatowej 
Paprotnia – Teresin – Szymanów. Pierwszy etap prac obejmie ulicę Kolbego w kierunku krajowej 
„dwójki”. Zostanie tam ułożona ścieżka rowerowa o szerokości 2,40m, zaś po drugiej stronie budo-
wany będzie chodnik o szerokości 2m. Na całym odcinku zostanie położona nakładka bitumiczna. 

W dniu 24 czerwca br., rozstrzygnięty został przetarg organizowany przez sochaczewskie Starostwo Powiatowe. Zlecenie otrzyma 
firma PRIMA z Sochaczewa. Przypomnijmy, że inwestycja jest współfinansowana przez Gminę Teresin.

/red/
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Opóźniona inwestycja

Dlaczego wciąż dewastują?

Jedną z waż-
niejszych inwe-
stycji gminnych 
bieżącego roku 
było dokończe-
nie budowy sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Budkach Piaseckich. Oficjalne otwarcie 
tego kolejnego obiektu sportowego naszej 
gminy planowałem na początku czerw-
ca. Niestety, udostępnienie nowej hali 
na potrzeby szkoły, młodzieży i naszych 
mieszkańców opóźni się o 3-4 miesiące.  
W styczniu tego roku, gdy trwały we-
wnętrzne prace wykończeniowe, po ulew-
nych deszczach, stwierdzono w kilku 
miejscach przeciekanie dachu. Wezwany 
wykonawca pierwszego etapu (2006r) bu-
dowy sali gimnastycznej tzn. postawienia 
budynku w stanie surowym wraz z pokry-
ciem dachu blachą i wykonanie obróbek 
blacharskich, zobowiązał się do natych-
miastowej naprawy połaci dachowej. Po-
dejmowane doraźne roboty naprawcze nie 
dały oczekiwanych efektów, a wyjaśnienia 
kierownictwa firmy „ ELLA”- wykonawcy 
dachu nie przekonały mnie do proponowa-
nych sposobów likwidacji przecieków.

Pod koniec marca zleciłem ekspertyzę 
dotyczącą oceny stanu technicznego dachu 
nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawo-
wej w Budkach Piaseckich- Ośrodkowi 
Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej 
w Warszawie. Zakres ekspertyzy posze-
rzyłem o zbadanie grubości blachy trape-
zowej na dachu zaplecza i łącznika sali ze 
szkołą. 

Już wcześniej, bo w ostatnim kwarta-
le 2007 r. dokonano na miejscu budowy 
obiektu, oględzin jakości położonych po-
kryć blachowych i ich grubości. Mimo 
wątpliwości zgłaszanych przez radnego 
Ryszarda Kacprzaka co do prawidłowej 
grubości użytych blach na łączniku oraz na 
dachu zaplecza, zapytaniach Wójta i jego 
zastępcy kierowanych do inspektora nad-

zoru I etapu budowy sali gimnastycznej, 
p. Jana Kuleszy otrzymaliśmy odpowiedź 
potwierdzającą, że parametry  blachy uży-
tej na budowie są zgodne ze specyfikacją 
naszego gminnego zamówienia przetar-
gowego. Tym samym inspektor nadzoru 
potwierdził raz jeszcze to, co podpisał  
w dzienniku budowy i protokole odbioru  
I etapu budowy inwestycji w grudniu 2006 
r. , że prace zostały wykonane z należytą 
starannością i z materiałów odpowiadają-
cych naszemu zamówieniu.

W dniach 11.04.08r. i 25.04.08r. zosta-
ły dokonane wizje lokalne wraz z badania-
mi makroskopowymi, które przeprowadził 
dr inż. Jerzy Pieniążek- rzeczoznawca bu-
dowlany i biegły sądowy, który następnie 
w dniu 10.05.08r. sporządził ekspertyzę 
techniczną dachu budynku sali gimnastycz-
nej z zapleczem i łącznikiem. Z ekspertyzy  
m. in. wynika, że po-
wodem powstałych 
zacieków jest niesta-
ranne wykonanie ob-
róbek blacharskich 
połaci dachowej nad 
salą gimnastyczną, nie-
szczelne styki podłużne 
i poprzeczne płyt dacho-
wych. Pomiar przekro-
ju blach trapezowych na dachu zaplecza  
i łącznika wykazał, że grubość zastosowa-
nej blachy wynosi  0,52 mm. Pomimo, że 
na tej części obiektu nie ma żadnych prze-
cieków, a prace zostały wykonane należy-
cie, to jednak zastosowano blachę grubości 
0, 52 mm czyli cieńszą od zamawianej w 
dokumentacji przetargowej, gdzie grubość 
blachy nad zapleczem i łącznikiem okre-
ślono na 0, 63 mm. 

Rzeczoznawca dr inż.  Jerzy Pieniążek 
w ekspertyzie zaproponował skuteczne 
sposoby naprawy dachu nad salą gim-
nastyczną oraz zmian konstrukcyjnych 
blacharskich obróbek dachowych. Jako 
metodę naprawy powierzchni dachowej 

wybrałem, podane przez rzeczoznawcę, 
pokrycie blachy dachowej pianką poli-
uretanowa stanowiącą hydroizolację i do-
datkową izolację termiczną z zewnętrzną 
warstwą trudnościeralnego elastomeru  
o wysokiej odporności mechanicznej.  
Pismem z dnia 28 maja 2008 r. skiero-
wanym do wykonawcy I etapu budowy  
firmy „ ELLA” nakazałem naprawę dachu 
nad salą gimnastyczną podanym powyżej 
sposobem i dokonanie poprawek obróbek 
blacharskich dachu. Jednocześnie zobo-
wiązałem wykonawcę do wymiany blachy 
dachowej łącznika i zaplecza na zgodną  
z zamówieniem tzn. o grubości 0, 63 mm.

Wszelkie prace naprawcze i wymiany 
blachy wykonawca zrobi na swój koszt do 
końca lipca 2008 r. W jednym z wcześniej-
szych numerów „ Prosto z Gminy” pisałem 
o tym, że nie ma miejsca dla nieuczciwych 

wykonawców w Gmi-
nie Teresin. Nigdy nie 
będzie pobłażania dla 
partactwa i złego nad-
zorowania gminnych 
inwestycji.

W związku z za-
istniałą sytuacją by-
łem zmuszony do zło-
żenia  zawiadomienia 

do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa polegającego na potwierdze-
niu nieprawdy przez inspektora  nadzor  
I etapu budowy sali gimnastycznej w Bud-
kach Piaseckich.

Całością opisywanej inwestycji zajmu-
je się również Komisja Rewizyjna, która 
swoje końcowe wnioski przedstawi po za-
kończeniu prac naprawczych i wymianie 
blach dachowych. O wynikach kontroli 
przeprowadzanej przez Komisję Rewizyj-
ną będziemy Państwa informować w na-
stępnych numerach „ Prosto z Gminy”.   

     
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Nocą z 14 na 15 czerwca ulicą 
Lipową w Teresinie przewaliła się 
wataha bezmózgowia. Znów znisz-
czono młodziutkie lipy posadzone 
w ubiegłym roku. To już po raz 
trzeci łamane są młode drzewka. 
Dlaczego agresja pijanych bestii 

zwraca się przeciw drzewom? Nie sposób zrozumieć. 
My, mieszkańcy ul. Lipowej cieszyliśmy się nowymi lipa-

mi, ponieważ stare drzewa po drastycznym podcięciu wyglądają  
żałośnie, a młode dawały nadzieję, że za kilka lat znów nasza aleja 
będzie piękna. 

Co zrobić, aby ukrócić bezmyślność i głupotę młodych, pija-
nych ludzi? Czy planowany monitoring stacji kolejowej i przej-
ścia podziemnego zastopuje dewastację? 

Czasem ogarnia uczucie beznadziejności. Przecież nie moż-
na pod każdym drzewem postawić policjanta, w każdym miejscu 
umieszczać kamer. Gdzie nasze poczucie przynależności do na-
szej małej społeczności, odpowiedzialności za miejsce, w którym 
żyjemy, jego estetykę?

Może Ty  Czytelniku masz jakieś pomysły na rozwiązanie 
tych problemów? Zapraszam do dyskusji.

Antonina Gigier
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Główne inwestycje na półrocze 2008r.

W oczekiwaniu na kąpielisko

Gimnazjum – „Docieplenie ścian oraz przebudowa dachów w budynku Gimnazjum  
w Teresinie”

Wykonawcą inwestycji jest sochaczewska firma PROBUD. Termin zakończenia realizacji 
zadania, zgodnie z umową zaplanowany jest na 30 września 2008r. Obecnie prace zbliżają się do 
końca. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że wykonawca zakończy prace przed termi-
nem. Budynek prezentuje się coraz bardziej okazale, wykonywany jest też podjazd dla niepełno-
sprawnych. Wszystkie szkody, które powstały na początku roku w wyniku zalania wodą, zostaną 
naprawione do końca lipca. Sale lekcyjne i korytarze będą odnowione i pomalowane.

 
Droga w Elżbietowie
Wykonano:
- poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej do 6,00 m a na końcowym odcinku do 
5,00m,
- wyrównano istniejącą nawierzchnię bitumiczną celem uzyskania normatywnych spadków 
poprzecznych,
- wykonano warstwę wiążącą na poszerzeniach,
- wykonano warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni,
- wybudowano chodnik,
- wykonano elementy odwodnienia.
Wykonano drogę długości 1km 622 m. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Termin realiza-
cji zgodnie z umową mija 27 czerwca 2008r.

Ulica Strażacka 
Przedsiębiorstwo „ FEDRO” Sp. z o.o. z Osiecka zgłosiło do odbioru roboty wykonane na ul. 
Strażackiej. Prace polegały na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni. Zakres robót obejmował: 
profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy i wykonanie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno bitumicznych. Jest to droga o długości 700m.

Chodnik w Topołowie;
Wykonano chodniki w miejscowości Paprotnia –Topołowa o długości 2km 411 m. Inwestycja 
współfinansowana była z Generalna Dyrekcją Dróg  Krajowych i Autostrad. Wykonawcą była 
sochaczewska firma HYDRO-INSTAL.

Droga w Pawłowicach (od krajowej „dwójki” do Pawłowic)
Zostały usunięte usterki, które były wymienione w protokole odbioru warunkowego z dnia 
31.12.2008r. W celu usunięcia usterek została zatrzymana kwota  56 772,70 zł. Wykonawcą 
prac była firma MACHPOL z Płosnicy. W wyniku robót wykonano wzmocnienie kruszywem 
łamanym stabilizowanym mechanicznie istniejącej drogi żużlowej na długości 2km 126m.

Monitoring na dworcu PKP i w jego okolicach
Aktualnie Gmina posiada niezbędne pozwolenia: Komendy Wojewódzkiej Policji, spółek kole-
jowych i Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Kolejowej. Trwają prace przygotowawcze do insta-
lacji systemu. Podpisana jest umowa z wykonawcą tej inwestycji oraz z inspektorem nadzoru. 
Gmina wystąpiła do PKP Energetyka Sp. z o.o. o przydział mocy dla zasilenia systemu. W dniu 
20 czerwca br. służby PKP przekazały Wykonawcy tereny PKP w celu montażu systemu moni-
toringu.

/red/

Podczas XX sesji Rady Gminy Teresin na chwilę powrócił 
temat budowy zalewu na rzece Utracie. Wójt Marek Olechowski 
poinformował zebranych, iż uczestniczył w spotkaniu Związ-
ku Międzygminnego „Kampinos”, na którym dyskutowano  
o wznowieniu koncepcji budowy sztucznego akwenu. W tej 
sprawie zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
o środki finansowe na ten cel w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Podstawą działań jest doprowadzenie do wyku-
pu gruntów położonych wzdłuż rzeki. Niemal w całości grunty 

te leżą na terenie gminy Kampinos, więc od władz tej gminy  
zależy, jak szybko zostanie to załatwione. Budowę zalewu  
popiera Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Według 
niego, zbiornik wodny poprawiłby stosunki wodne puszczy. 
Koncepcja przygotowana w roku 2000 przewiduje budowę 
dwóch  zbiorników: jeden wielkości 30 ha, który mógłby służyć 
np. dla wędkarzy oraz drugi – 50 ha zalew-kąpielisko. 

/red/
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Chcesz pomóc? Oddaj krew!

O G Ł O S Z E N I E

Złapany na gazie

Bezpieczne gospodarstwo rolne

Zostań Wolontariuszem

Praca w radio

Zawsze istnieje potrzeba oddawania krwi. Nowoczesna opieka medyczna nie jest w stanie obejść się bez krwio-
dawców. Dlatego również i Ty możesz pomóc! Ochotnicza Straż Pożarna organizuje w niedzielę 20 lipca Akcję 
Poboru Krwi. Przed Bazyliką w Niepokalanowie będzie wówczas stacjonował specjalny autobus dla honorowych 
krwiodawców. Ambulans zaprasza w godzinach 9.00 – 13.30.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Teresinie wydzierżawi na działalność handlową lub usługową po-
mieszczenia o pow. 260 m2 w Paprotni przy ul. O.M.Kolbego. Warunki dzierżawy do uzgodnienia w biurze Zarządu,  
tel. (046) 861-37-10 lub (046) 861-37-21.

Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wydział Karny po roz-
poznaniu w dniu 09.05.2008r. w składzie ustawowym sprawy 
sygn. akt. II K 228/08 p-ko Andrzejowi Januszowi Michalakowi 
s. Mieczysława i Wiesławy zd. Boch urodź. 12.07.1965r. w War-
szawie uznał tegoż oskarżonego za winnego popełnienia prze-
stępstwa z art.l78a§l kk w zw. z art.244 kk w zw. z art.l l §2 kk 
polegającego na tym, że : w dniu 24.02.2008r. w miejscowości 
Szymanów wbrew orzeczonym przez Sąd Rejonowy Warszawa 
Mokotów III K 406/06 i III K 1995/05 zakazom kierowania po-
jazdami w ruchu drogowym i będąc w stanie nietrzeźwości - 
wynik badania urządzeniem typu alcosensor I próba - 0,60 mg/
dm 3, II badanie - 0,59 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym po-
wietrzu , kierował samochodem marki Pontiak nr rej. WE 4081F 
na drodze publicznej i za to na podstawie art. 244 kk w zw.  
z art.l l§3 kk skazał go i wymierzył karę l (jednego )roku i 4(czte-
rech)miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art.69§l  
i §2 kk w zw. z art.70§l kk pkt.l kk wykonanie orzeczonej kary 

pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pię-
ciu) lat tytułem próby. Na podstawie art.42 § 2 kk orzeczono 
wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych w lądowej strefie ruchu na 
okres 5(pięciu) lat . Na podstawie art.49§2 kk orzeczono wobec 
oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 1000 zł na rzecz 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochacze-
wie z przeznaczeniem dla ofiar wypadków komunikacyjnych. 
Mocą powyższego wyroku nadto Sąd na podstawie art. 50 kk 
orzekł wobec oskarżonego podanie wyroku do publicznej wia-
domości poprzez jednorazowe ogłoszenie jego treści na łamach 
tygodniku „ Prosto z Gminy „ na koszt oskarżonego, po upra-
womocnieniu się wyroku. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz 
Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Sochaczewie kwotę 
410 zł tytułem kosztów sądowych w tym opłatę w wysokości 
300 zł .

/SR Sochaczew/

Pod takim hasłem odbyło się podsumowanie konkursu or-
ganizowanego już po raz szósty przez KRUS o/ Żyrardów na 
najbardziej bezpieczne gospodarstwo rolne. Uroczyste wręcze-
nie nagród i wyróżnień miało miejsce 27 czerwca w Ośrodku 
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS w Teresinie. Konkurs 
współorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Bielicach. Cieszymy się, że wśród wyróżnionych  znalazły się 
gospodarstwa z naszej gminy: Pana Stanisława Jarzyny z Mau-
rycewa, Pana Piotra Misiaka ze Skrzelewa i Pana Piotra Wójci-
ka z Maurycewa. Gratulujemy!

/red/

Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS poszukuje wolontariuszy zainteresowanych pracą z osobami 
niepełnosprawnymi zamieszkującymi na terenie Gminy. Poszukiwane są zarówno osoby dorosłe jak i młodzież. Wszystkie młode 
osoby prosimy o kontakt z p. Beatą Pożarską pod numerem telefonu: 609175308. Natomiast osoby dorosłe mogą zgłaszać chęć 
współpracy do p. Barbary Witkowskiej – telefon: 602630691.

Radio Niepokalanów poszukuje osoby zamieszkującej w pobliżu Niepokalanowa do pracy w serwisie regionalnym oraz  
w terenie. Niezbędne predyspozycje dziennikarskie, wyższe wykształcenie oraz prawo jazdy. CV prosimy kierować pod adres:  
kontakt@radioniepokalanow.pl

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 12 lipca 2008r, godz.12.20

Rozmowa z Pełnomocnikiem  Wójta ds. Oświaty - Bogusławem Bęzlem

oraz w codziennych serwisach: 8.15, 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 18.15
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TALENT za talent

Medialny Niepokalanów ‘2008

28 i 29 maja przebiegł w Teresińskim 
Ośrodku Kultury pod znakiem śpiewu, 
tańca i teatru. W tych dniach odbył się IV 
Teresiński Przegląd Twórczości Scenicz-

nej „MROWI-
SKO”. W tej 
edycji udział 
wzięły dzieci 
i młodzież ze 
Szkół Pod-
s t a w o w y c h  

w Teresinie, Paprotni, Szymanowie i Bud-
kach Piasecki, z Gimnazjum w Teresinie 
i w Szymanowie oraz najmłodsi adepci 
sztuki czyli dzieciaczki ze Społecznego 
Przedszkola Integracyjnego w Teresinie. 

Przegląd odbył się w przyjaznej  
atmosferze, dzieciaki i nauczyciele  
wymienili doświadczenia i choć nie za-
brakło rywalizacji, wszyscy wyjechali  
z TOKu uśmiechnięci z poczuciem fajnie 
spędzonych kilku godzin. Poza konkursem 
wystąpiły dzieci z sekcji tanecznej, wo-
kalnej i teatralnej Teresińskiego Ośrodka 
Kultury. Goście mogli zobaczyć nagro-
dzony SPAT-em spektakl ‘Samotny Duch’ 
w wykonaniu teatru DYNAMITKI, który 
powstał na podstawie tekstu 11-letniej Zosi 
Szczesiul. Teatr działa pod okiem Natalii 
Fijewskiej-Zdanowskiej. Na scenie zatań-
czyły dziewczynki z grupy EXPRESSION 
DANCE TEAM a zaśpiewały Paulina Ga-
wor i Maja Połeć.

Do jury konkursu zaprosiliśmy bardzo 

fajnych ludzi, którzy swoją życzliwością  
i uśmiechem wręcz dodawały otuchy mło-
dym artystom. Za to dziękujemy bardzo 
gorąco z całego serca: Joli Kawczyńskiej 
za luz, uśmiech i fachową ocenę, Klarze 
Zawadzkiej za miłą atmosferę i profesjo-
nalizm oraz Wojtkowi Miedzianowskie-
mu za spokój, perfekcjonizm i obiekty-
wizm. DZIĘKI WIELKIE!!!

A oto szczęśliwcy, którzy wyjechali  
z TOKu z nagrodami i wyróżnieniami.

Kategoria - PRZEDSZKOLE: Nagroda 
TALENT: Grupa ‘SMERFY’ ze Społecz-
nego Przedszkola Integracyjnego w Tere-
sinie 

Wyróżnienie: dla Grupy ‘MOTYLKI’ 
z tegoż przedszkola.

Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE 
KL. 0-III: Nagroda TALENT: Aleksandra 
Panek ze Szkoły Podstawowej w Budkach 
Piaseckich, Laura Zaborowska i Zuzan-
na Kołodziejak ze Szkoły Podstawowej  
w Teresinie, Zuzanna Jankowska ze 
Szkoły Podstawowej w Budkach Pia-
seckich, Błażej Jankowski ze 
Szkoły Podstawowej w Budkach 
Piaseckich, Alan Baliński ze 
Szkoły Podstawowej w Teresinie 
oraz Aleksandra Wojtczak ze 
Szkoły Podstawowej w Budkach 
Piaseckich

Wyróżnienie dla Małgorza-
ty Zielińskiej i Sylwii Ciarki 
ze Szkoły Podstawowej w Tere-

sinie.
Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE 

KL. IV-VI: Nagroda TALENT: Sylwii 
Leszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Szymanowie, Joanna Kaniewska ze 
Szkoły Podstawowej w Teresinie, Prze-
mysław Tkacz ze Szkoły Podstawowej  
w Budkach Piaseckich

Wyróżnienie: Honorata Jankowska 
ze Szkoły Podstawowe w Budkach Piasec-
kich, Julia Leszczyńska ze Szkoły Pod-
stawowej w Szymanowie, Grupa teatralna 
‘PIK-POK’ ze Szkoły Podstawowej w Pa-
protni, Paulina Pietruszewska ze Szkoły 
Podstawowej w Paprotni, Pani Marta Ba-
ranowska - nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej w Paprotni

Kategoria GIMNAZJUM: Nagroda 
TALENT: Ilona Getka oraz Grzegorz 
Czarnecki - oboje z Gimnazjum w Tere-
sinie

Wyróżnienia: Renata Modzelewska 
z Gimnazjum w Szymanowie i Justyna  
i Paulina Wieczorek z Gimnazjum w Te-

resinie.
Nagrodzeni otrzymali statuet-

kę TALENT, dyplom oraz nagrody 
rzeczowe. KOLEJNA IMPREZA 
SIĘ ZAKOŃCZYŁA i kolejną na-
leży uznać za UDANĄ!!! Zaprasza-
my na kolejne konkursy i przeglą-
dy a także koncerty organizowane  
w Teresińskim Ośrodku Kultury!!!

/TOK/

To było wielkie międzynarodowe wydarzenie medialne na te-
renie Gminy Teresin. W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2008 
roku odbył się, pod osobistym patronatem Jego Eminencji Pry-
masa Polski, Kardynała Józefa Glempa oraz 
Komitetu Honorowego, kolejny XXIII Mię-
dzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i 
Multimediów „Niepokalanów 2008”. 

Na tegoroczny festiwal zgłoszono 43 
programy radiowe, 153 filmy i programy te-
lewizyjne z 15 krajów: Australii, Białorusi, 
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Indii, Indonezji, 
Kanady, Kenii, Łotwy, Rosji, Słowacji, Wę-
gier, Włoch i Polski. Do przeglądów konkur-
sowych zakwalifikowano 45 filmów, 16 programów radiowych 
oraz strony internetowe.

Po trwających kilka dni pokazach filmowych, jakie odbywa-
ły się na dużym ekranie w Sali św.Bonawentury, Komisja Jury 
Festiwalu ds. filmowych przyznała nagrody w kategoriach: filmu 
fabularnego, filmu dokumentalnego, programu telewizyjnego, 
programu edukacyjnego i filmu amatorskiego. GRAND PRIX 
Niepokalanów ‘2008 otrzymali reżyserzy Maciej Bodasiński i Le-
szek Dokowicz za wstrząsający dokument pt. „Egzorcyzmy Anne-
liese Michel”. Warto także zaznaczyć, iż w kategorii programów 
telewizyjnych I nagrodę przyznano popularnemu programowi dla 

najmłodszych „Ziarno”. Jury zainteresowała w tym przypadku 
szczególna umiejętność przekazania istotnych treści w odpowied-
nio dobranej formie trafiającej do dzieci; za obronę polskich tra-

dycji i świąt religijnych.
Za najlepszą katolicką stronę internetową 

uznano portal www.kmdm.pl. Zdaniem Jury 
nagrodzony portal wyróżnia się  prezentacją  
w atrakcyjnej i dynamicznej formie różnorod-
ności mediów w Polsce i na świecie oraz próbą 
integracji mediów katolickich w Polsce m.in. 
stworzenie w internecie aktywnej społeczno-
ści Klubu Miłośników Dobrych Mediów. 

Festiwal „Niepokalanów” istnieje od 1986 
roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do 
multimedialnego festiwalu międzynarodowego - stał się, jednym 
z nielicznych w świecie, festiwalem oceniającym dzieła w katego-
riach filmowych i multimedialnych, w tym strony internetowe, co 
stanowi start w tę nową formę przekazu.

Na zakończenie tegorocznego Festiwalu, w niedzielę 1 czerw-
ca, tuż przy Ołtarzu polowym odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Organizatorem imprezy był Teresiński Ośrodek Kul-
tury, a na scenie wystąpiły m.in. zespoły Bloomen z Warszawy  
i Miriam z Niepokalanowa. 

/red/
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Francuzi zainteresowani naszym rolnictwem

Nasz rolnik w AGROLIDZE

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje

Grupy francuskich gości przy-
były w czerwcu na teren gminy 
Teresin. Wśród wizytujących byli 
rolnicy i przedstawiciele firmy 
Bayer. 

Wizyty odbywały się z inicja-
tywy Mazowieckiej Izby Rolni-
czej. Ich program jest układany 

pod potrzeby i zainteresowanie przyjeżdżających. Ostatnia gru-
pa reprezentowała spółdzielczość francuską, która zajmuje się 
doradztwem i zaopatrywaniem w środki do produkcji rolniczej, 

odbieraniem i szukaniem rynków zbytu produktów rolniczych. 
Goście zainteresowani byli przede wszystkim produkcją rolniczą 
w Polsce. W gospodarstwie rodzinnym Państwa Szymańczaków 
ze Skrzelewa dowiedzieli się o kierunkach produkcji na terenie 
Gminy Teresin, sposobach zbywania produktów rolniczych, do-
radztwie rolniczym. Tadeusz Szymańczak, członek Zarządu Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej poinformował naszą redakcję, iż na 
początek lipca zaplanowana jest wizyta kolejnych gości zainte-
resowanych naszym rolnictwem. Tym razem przybędą goście ze 
Stanów Zjednoczonych.

/red/

Gospodarstwo rolne Państwa Barbary i Ryszarda Kacprzaków 
zamieszkałych w Starych Paskach zgłoszone zostało jako jedno  
z pięciu w województwie mazowieckim do ogólnopolskiego Kon-
kursu AGROLIGA 2008. Celem konkursu jest wyłonienie mistrza 
krajowego w kategorii rolnik. Konkurs AGROLIGA  organizo-
wany jest na szczeblu krajowym przez miesięcznik ,, Agrobazar”  
i redakcję audycji rolnych programu I TVP oraz na szczeblu woje-
wódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 

Gospodarstwo Państwa Kacprzaków specjalizuje się w pro-
dukcji żywca wieprzowego. Roczna sprzedaż wynosi ok. 2500 

sztuk. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park ma-
szynowy. Śmiało możemy go porównać do najbardziej nowocze-
snych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej.

W dniu 19 czerwca b.r. w gospodarstwie Państwa Kacprzaków 
odbyła się sesja wyjazdowa, która dokonała oceny gospodarstwa. 
Gospodarstwo oceniali przedstawiciele Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego Warszawa, Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie i Mazowieckiej Izby Rolniczej. Rozstrzygnięcia  
konkursu należy spodziewać się w lipcu tego roku.

Gasik Elżbieta

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie Oddział w Bielicach informuje, że 
od 5 czerwca 2008 roku można składać wnioski 
do działania: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU 
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

Działanie ma na celu stworzenie warunków dla zrównowa-
żonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. 
Skierowane jest do osób, których podstawową aktywnością zawo-
dową jest działalność rolnicza. 

Udzielana pomoc przeznaczona jest na podejmowanie lub roz-
wijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników dzia-
łalności pozarolniczej w zakresie produkcji lub usług, ma wpłynąć 
na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocję 
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, któ-
rych w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 
100 000 złotych na jednego beneficjenta, w formie refundacji 
50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres pomocy:
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi dla lud-

ności, sprzedaż hurtowa i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnic-
two, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystycz-
ne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi 
transportowe, usługi komunalne, przetwórstwo produktów rol-
nych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub prze-
chowywanie towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych  
z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Pomoc może być przyznana jeśli projekt obejmuje wyłącz-
nie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem dzia-
łalności nierolniczej, jeśli m.in.: 

operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, ope-
racja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa, które mają do niej zastosowanie, działalność, której do-
tyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do 
gminy (wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczą-

cych powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej, z wyłączeniem miej-
scowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), operacja nie 
jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, wiąże 
się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej 
działalności nierolniczej.  

Pomoc przysługuje rolnikowi, małżonkowi rolnika oraz 
domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu  
społecznym rolników, który:

jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, nie podlega wyklu-
czeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o przy-
znanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jest nieprze-
rwanie ubezpieczony w pełnym zakresie  na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, nie będzie realizował operacji jako wspólnik 
spółki cywilnej, jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy do gruntów rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano  
płatność do gruntów rolnych. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ma 
wspierać rozwój potencjału obszarów wiejskich w Polsce oraz 
zapewnić rolnikom dodatkowe źródła dochodu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku oraz sporządzeniu planu pro-
jektu można uzyskać w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego Oddział Bielice – tel. 046-861-80-90 lub 861-80-48. 

Podstawa: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
oraz projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  
pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej”. 

/modr/
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Dar Ducha Świętego

Wizyta w Urzędzie Gminy Teresin

Wiersze ks. Twardowskiego

Wyróżnienie dla Wioletty

Ponad stu młodych osób z Teresina i okolic przyjęło w poniedziałek 9 czerwca Sakrament Bierz-
mowania. Uroczystość, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus miała miejsce  
w Niepokalanowie.

/red/

W II semestrze r. szk. 2007/2008 gościliśmy w Urzędzie 
Gminy Teresin na spotkaniu z wicewójtem – panem Markiem 
Jaworskim.  Na to spotkanie zabrała nas wychowawczyni –  
p. Beata Pałuba. 

Poświęcone ono było gminie Teresin i  zadaniom samorzą-
dów lokalnych. W trakcie spotkania  dowiedzieliśmy się wielu 
istotnych informacji dotyczących działalności urzędu,  budżetu 
gminy, pozyskiwania środków unijnych, a także problemów,  
z którymi boryka się nasza gmina. Poznaliśmy strukturę or-
ganizacyjną urzędu, a także  główne zadania poszczególnych 
referatów. Ponadto pan wicewójt przedstawił nam ogólne dane  
o gminie tj. liczbę mieszkańców i  liczbę wsi należących do na-

szej gminy. Mówił również  
o współpracy z sąsiednimi 
gminami. 

Nasze spotkanie zakoń-
czyło się pamiątkowym zdję-
ciem przed Urzędem Gminy. 
Dziękujemy za przekazane 
informacje, które pozwoliły 
nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie jednostek samorządu  
terytorialnego.

Uczniowie klasy kl. Va  
SP Teresin

Gminna Biblioteka 
Publiczna i Szkoła Pod-
stawowa w Teresinie były 
współorganizatorami ogło-
szonego w maju konkursu 
pt. „Recytujemy wiersze 
ks. Jana Twardowskiego”. 
Konkurs adresowany do 
uczniów szkół podsta-

wowych Gminy Teresin przebiegał w dwóch etapach. Pierw-
szy-szkolny wyłonił laureatów w dwóch grupach wiekowych: 
uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Drugi etap odbył 27 maja się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie. 

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół z Budek Pia-
seckich, Szymanowa i Teresina. Po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników, komisja w składzie: o. Aleksander Momot, Anna 
Pałys-instruktor powiatowy MBP w Sochaczewie oraz Grażyna 
Starus  miała niełatwe zadanie wyłonienia laureatów. W czasie 
obrad komisji uczestnicy konkursu i ich opiekunowie zapozna-
li się z życiem i twórczością  Jana Twardowskiego, obejrzeli 
wystawę jego książek, co mam nadzieję przybliżyło wszystkim 
postać „Księdza od biedronek”.

A oto nagrodzeni uczniowie:
1. w kategorii uczniów kl. I-III
I miejsce – Patrycja Łupińska, SP w Teresinie, za wiersz 

„Obiecanki cacanki” 
II miejsce – Antoni Mechecki, SP w Teresinie, „Kubek”

III miejsce – Anna Krzemińska, SP w Szymanowie,  
„Powitanie”

Wyróżnienia:
- Beata Krzemińska, SP w Szymanowie, „Do Jezusa z war-

szawskiej katedry”
- Zuzanna Śliwińska, SP w Teresinie, „Przyjdźcie”
- Maja Cybul, SP w Szymanowie, za wiersz „Bóg”
2. w kategorii uczniów kl. IV – VI
I miejsce –Julia Leszczyńska, SP w  Szymanowie,  

„ O uśmiechu w kościele”
II miejsce – Patrycja Trzos, SP w Teresinie, za wiersz 

 „Aniele Boży” oraz Martyna Antolak, SP w Szymanowie za 
„Stare fotografie”

III miejsce – Marta Banaszek, SP w Budkach Piaseckich, 
”Oda do rozpaczy”

Wyróżnienia:
- Agata Sobota, SP w Szymanowie, „Nie płacz w liście”
- Kacper Urzykowski, SP w Teresinie, „Nie ma czasu”
- Michał Felczak, SP w Budkach Piaseckich za wiersz  

„Suplikacje”.
Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia. Serdecznie dzię-

kuję uczniom i opiekunom za udział w konkursie oraz Paniom 
Beacie Pałubie i Annie Makowieckiej za inicjatywę i pomoc 
przy organizacji imprezy.

Dyrektor GBP w Teresinie 
Grażyna Starus

W XII Mazowieckim Przeglą-
dzie Twórczości Plastycznej WIK-
TORIANY 2008 „Witraż siła światła  
i koloru”, w kategorii szkół podstawo-
wych wyróżnienie otrzymała Wioletta  
Banaszek - uczennica klasy IVc  
ze Szkoły Podstawowej im.  
św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.  
Konkurs zorganizowany został przez 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie. 
Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie i wyko-
nanie witrażu w dowolnej technice dającej oczekiwany rezul-
tat. Każdy uczeń, którego praca została przesłana na konkurs 
otrzymał dyplom z pieczęcią  WIKTORIANY 2008 , a autorom 
nagrodzonych prac wręczono również nagrody. Gratulujemy 
Wioletce i życzymy dalszych sukcesów! 

/red/
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Młodzieżowa Akcja Reporterska

Urzędowa pomoc

Gustowny przystanek

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Miesz-
kańców Gminy Te-
resin „IMPULS” 
pragnie podsumo-
wać projekt MŁO-

DZIEŻOWA AKCJA REPORTERSKA 
„LUDZIE WOKÓŁ MNIE”’ realizowany 
w ramach Regionalnego Konkursu Gran-
towego „Równać Szanse 2007” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności admini-
strowanego przez Polską Fundację Dzieci  
i Młodzieży. Projekt rozpoczęliśmy w sty-
czniu br. od przeprowadzenia akcji infor-
macyjno-motywacyjnej w szkołach ponad-
podstawowych z Teresina i Niepokalanowa. 
Osoby zainteresowane zostały zaproszone 
do udziału w konkursie na najciekawszy re-
portaż oparty na wywiadzie z mieszkańcem 

gminy. Na uroczystej gali - 29 lutego - pod-
sumowaliśmy obraz Gminy Teresin, wyła-
niający się z prac konkursowych oraz przed-
stawiliśmy fragmenty najciekawszych prac. 
Oprócz nagród materialnych laureaci uzy-
skali możliwość udziału w serii warsztatów 
dziennikarskich. Podczas prowadzonych 
zajęć można było się dowiedzieć, jak złożyć 
i wydać gazetę, jak powinna wyglądać do-
bra gazeta, jak należy efektywnie się poro-
zumiewać w ramach zespołu, jakie warunki 
muszą być spełnione, aby powstał dobry 
artykuł, jak dobrać zdjęcie do tekstu.  Efek-
tem warszatatów było wydanie 2 numerów 
„Gazetki Teresińskiej Młodzieży IMpress”. 
Biuletyn spotkał się z ciepłym przyjęciem  
w lokalnej społeczności. Dystrybuowany 
bezpłatnie w gminnych szkołach, w skle-
pach rozchodził się w zawrotnym tempie. 

Cieszymy się z zainteresowania i ogromne-
go zapału, jakie wykazują młodzi dziennika-
rze. Po rozmowie z zespołem redakcyjnym 
podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu prac 
nad nowymi numerami. Mamy nadzieje, że 
IMpress na stałe zagości w naszej gminie  
i stanie sie głosem młodych, wrażliwych na 
problemy innych osób. 

Jednocześnie redakcja IMpres-
s-u otwiera się na nowe osoby chętne do 
współpracy w tworzeniu gazety. Wszyst-
kich zainteresowanych prosimy o zgła-
szanie się na numer gg: 9778705, bądź na  
adres e-mail:im_press@o2.pl. Tych, którym  
Gazetka Teresińskiej Młodzieży przypadła 
do gustu, pragniemy poinformować, że już 
wkrótce ukaże się nowy wakacyjny numer. 
Zapraszamy do lektury!

Marek, Stowarzyszenie IMPULS 

Na terenie Gminy Teresin organizowaniem i świadczeniem po-
mocy potrzebującym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej z siedzibą przy ul Zielonej 18. Jak wiadomo, nadrzędnym 
celem działań jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin oraz umożliwienie im życiowego usamodzielnienia 
się, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawaniu 
sytuacji kryzysowych. Jednak potrzeby osób i rodzin korzystają-
cych z pomocy uwzględnione są jeżeli odpowiadają celom i możli-
wościom pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o 
charakterze obowiązkowym należy organizowanie usług opie-
kuńczych dla osób starszych, chorych, samotnych lub będących 
w rodzinie, która nie może zapewnić fachowej opieki osoby 
drugiej wymaganej z uwagi na wiek lub stan zdrowia. Usługi 
obejmują np.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, 
podstawową opiekę higieny otoczenia i higieny osobistej, zle-
cona przez lekarza pielęgnacja czy też zapewnienie kontaktu z 
otoczeniem. Do realizacji tej formy pomocy, Ośrodek zatrudnia 
dwie opiekunki domowe. Osoby objęte pomocą w formie usług 
opiekuńczych ponoszą z tego tytułu częściową odpłatność lub są 
z niej zwolnione. 

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania działalności GOP-
S-u za rok 2007, najczęstszym powodem przyznania pomocy było: 
ubóstwo – 388 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Teresin, dłu-
gotrwała choroba – 288 rodzin, bezrobocie – 208 rodzin, rodziny 
wielodzietne – 159 rodzin, niepełnosprawność – 110 rodzin. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sprawuje również opiekę 
nad „Punktem wydawania posiłków”. Zupy regeneracyjne przeka-
zuje nieodpłatnie Klasztor w Niepokalanowie. Ogółem programem 
dożywiania objętych jest 530 osób. Z kolei poruszając kwestię do-
żywiania najmłodszych mieszkańców naszej gminy warto wskazać, 
że dożywianiem objętych jest obecnie 298 dzieci. Dożywiane są 
one w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy, jak 

również w szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych poza terenem gminy Teresin. Natomiast pomoc w formie 
zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności otrzymało  
w ubiegłym roku łącznie 202 osoby w 71 rodzinach.

W związku z występującym problemem alkoholowym, który 
niejednokrotnie jest główną przyczyną pogłębiającej się patologii 
rodzin, Ośrodek czynnie współpracuje z Gminną Komisją ds. Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w or-
ganizowaniu pomocy, Ośrodek współpracuje z takimi instytucjami 
jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pra-
cy w Sochaczewie, ZUS, KRUS, Ośrodki Zdrowia i Szpital, szkoły 
i zakłady pracy znajdujące się na terenie gminy.

W ubiegłym roku, wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej przy współudziale Ojca Proboszcza z Parafii 
Niepokalanów, Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zor-
ganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. Za-
proszone osoby otrzymały drobne upominki, paczki żywnościowe. 
Zapewniony był również poczęstunek, na który składały się trady-
cyjne dania wigilijne. Ich fundatorem był Pan Wojciech Trzciński  
z „Kuźni Napoleońskiej”. Natomiast firma Master Foods przekaza-
ła słodycze dla dzieci z rodzin najuboższych. 

Jak dowiedzieliśmy się od Jolanty Parobczyk, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, Ośrodek świad-
czy również pomoc osobom i rodzinom w formie pracy socjalnej 
i poradnictwa. Jego pracownicy pomagają w załatwianiu spraw 
urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu 
kontaktu z otoczeniem. Pomocy w formie pracy socjalnej udzie-
la się bez względu na kryteria dochodowe określone w Ustawie  
o Pomocy Społecznej. Ponadto, w każdą środę w godz. 15.00-17.00 
działa punkt porad prawnych dla podopiecznych GOPS-u  
(budynek przy starej aptece, ul. Zielonej, parter, ).

/red/

W miejscowości Seroki-Parcela od niedawna stoi 
nowa, bardzo gustowna wiata przystankowa. Ze wzglę-
du na bliskość przystanku od Pałacu Sroczyńskich, 
projekt wiaty musiał zostać wcześniej uzgodniony  
z Konserwatorem Zabytków w Płocku. Stąd też, jej kon-

strukcja jest zupełnie inna od pozostałych przystanków, 
jakie pojawiają się na terenie Gminy Teresin. Koszt wiaty  
wyniósł 5.940zł 

/red/
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Szkolny konkurs plastyczny
„Najciekawsze miejsca Teresina i jego okolic”

Matematyczne sukcesy uczniów z Budek Piaseckich

Konkurs plastyczny pod hasłem „Naj-
ciekawsze miejsca Teresina i jego okolic” 
został zorganizowany przez Sekcję Pla-
styczną we współpracy z  Radą Samorzą-
du Uczniowskiego Szkoły Podstawowej 
w Teresinie.

Głównym celem konkursu było roz-
budzenie zainteresowania  uczniów na-
szą miejscowością, zwrócenie uwagi na 
ciekawe miejsca oraz piękno Teresina  
i jego okolic. Zależało nam również na 
pozyskaniu ciekawych prac, które zo-
staną wykorzystane do dekoracji naszej 
szkoły.

Na konkurs wpłynęło 130 prac pla-

stycznych wykonanych rożnymi tech-
nikami plastycznymi. Wiele prac przed-
stawiało bardzo oryginalne i ciekawe 
spojrzenie na naszą miejscowość. Tema-
tem większości był pałac Epsteinów i ota-
czający go park oraz Bazylika Mniejsza 
w Niepokalanowie. Ale były też prace 
ukazujące las, naszą szkołę, Bank Spół-
dzielczy oraz ulice Teresina. Największe 
zainteresowanie wzbudził konkurs wśród 
uczniów klas młodszych od których 
otrzymaliśmy aż 121 prac. Do oceny prac 
została powołana komisja konkursowa  
w składzie: p. dyrektor – Grzegorz  
Więcek, p. dyrektor – Alicja Jachimczyk, 
opiekun R.S.U. – p. Joanna Żurawska 
oraz przewodnicząca R.S.U. – Karolina 
Grodzka.  Komisja postanowiła nagro-
dzić prace następujących uczniów:

Zosi Ziółkowskiej z klasy 0a, Patryka 
Bancerek z klasy 0b, Marty Stępniew-
skiej z klasy Ib, Mateusza Maciejew-
skiego z klasy Ib, Antka Mecheckiego  
z klasy Ic, Sylwii Ciarki z klasy IIId, 

Czarka Więckowskiego z klasy IIId, 
Konrada Stawickiego z klasy IIId,  
Marty Kendzior z klasy Vd, Piotra 
Stępniewskiego z klasy VIb

Komisja postanowiła również wyróż-
nić prace następujących uczniów:

Patrycji Ciarki z klasy 0c, Patrycji 
Kazaneckiej z klasy 0c, Kacpra Stoc-
kiego z klasy 0c, Huberta Sowińskiego 
z klasy Ib, Kuby Kandelaki z klasy Ib, 
Asi Świerżewskiej z klasy Ib, Magdy 
Wieczorek z klasy IIb, Oli Bielskiej  
z klasy IIIc

Marcina Lipińskiego z klasy IIId, 
Martyny Zych z klasy IVa, Konra-
da Frenkiela z klasy IVb, Katarzyny  
Konarskiej z klasy Vd.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom konkursu bardzo dzię-
kujemy za wykonanie prac i zachęcamy 
do dalszej działalności plastycznej.

współorganizator konkursu
Małgorzata Klata

Rok szkolny 2007/2008 uczniowie 
klas IV-VI uczestniczący w zajęciach koła 
matematycznego Szkoły Podstawowej  
w Budkach Piaseckich mogą zaliczyć do 
bardzo dobrych. Już w listopadzie przy-
stąpili do Konkursu Matematycznego, 
którego organizatorem jest Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty. Do drugiego etapu 
awansował uczeń klasy VI Marcin Galiń-
ski. Zadania drugiego etapu Marcinowi 
nie sprawiły specjalnego kłopotu. Z wy-
nikiem 27 punktów znalazł się w gronie 
80 finalistów tegoż konkursu.

Jak co roku 20 marca 2008r. o godzi-
nie 8.00 uczniowie z naszej szkoły przy-
stąpili do rozwiązywania zadań między-
narodowego konkursu matematycznego 
KANGUR 2008.

W tym roku do konkursu przystąpi-
ło 13 uczniów, po raz pierwszy również 

uczennice z trzeciej klasy. Długie godzi-
ny spędzone nad zadaniami nie poszły na 
marne. Dwoje uczniów naszej szkoły uzy-
skało wyniki bardzo dobre. Spośród 4000 
uczniów, którzy przystąpili do konkursu 
na terenie okręgu łowickiego Piotr Choj-
nicki uczeń klasy IV znalazł się wśród 
10 laureatów, uzyskując 115 punktów(na 
120 możliwych do uzyskania tj. 95,83%). 
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 
odbyło się 27 maja w Łowiczu. Szkoda 
tylko, że Piotrkowi zabrakło tylko jedne-
go punktu, aby pojechał w czasie najbliż-
szych wakacji na wycieczkę do LEGO-
LANDU. 

Drugim zwycięzcą konkursu został 
tradycyjnie Marcin Galiński, którego wy-
nik 127,50 punktów (na 150 możliwych 
do uzyskania tj. 85%) jest równie impo-
nujący. Marcin otrzymał nagrodę typu 

B. Oprócz Marcina, jeszcze 26 uczniów 
może się pochwalić taką samą nagrodą. 

Serdecznie gratulujemy naszym zwy-
cięzcom. Życzymy, aby w dalszym ciągu 
rozwijali swoje umiejętności matema-
tyczne i przynosili chwałę szkole. 

Krystyna Koprowska – Mitek
Opiekun koła matematycznego

Dwoje uczestników, kategorii MALUCH 2, którzy 
uzyskali 115 punktów.

„Fotki” nie mile widziane
Informujemy wszystkich kierowców 

przejeżdżających przez centrum Szyma-
nowa, iż w pobliżu Szkoły Podstawowej 
stanął właśnie fotoradar. Ma on za zadanie 
ograniczenie  prędkości pojazdów i popra-
wę bezpieczeństwa na drodze. Maksymal-
na prędkość ograniczona jest w tym miej-
scu przepisami ruchu drogowego i wynosi 

maksymalnie 50km/h. Decyzja o postawieniu urządzenia na 
terenie Szymanowa podjęta przez Komendę Powiatową Policji 
w Sochaczewie jest wynikiem wieloletnich kontroli drogowych, 
które w tym miejscu zawsze przynosiły liczne kary dla kierow-
ców przede wszystkim za szybka jazdę. To już drugi – obok tego 
w Paprotni – stacjonarny fotoradar na terenie naszej gminy. I jak 
się dowiedzieliśmy, ponoć nie ostatni...

/red/
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Odszkodowania dla: 
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzy-
stów, 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 !
Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą w Twoim domu  
lub innym wybranym miejscu.

Profesjonalna Pomoc Prawna

APTAX  Agnieszka Ptaszkiewicz   
0-46  86-143-54,  0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl
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Tradycją w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kol-
bego stały się spotkania z poezją. W maju 2008 roku  zorga-
nizowane zostały dwa konkursy recytatorskie: Wierszy Joanny 
Papuzińskiej oraz ks. Jana Twardowskiego. Pierwszy konkurs 
adresowany był do uczniów klas 0 – III,  drugi zaś do uczniów 
klas I – VI.  

W konkursie recytatorskim „Wierszy Joanny Papuzińskiej” 
spośród 33 recytatorów wyłonieni zostali laureaci- zdobywcy 
pierwszych miejsc w kategorii klas zerowych, pierwszych, dru-
gich, trzecich. Oto laureaci:

klasy O: 1 miejsce – Ines Brzychcyk, 2 miejsce – Zofia Ziół-
kowska, 3 miejsce – Oliwier Wiśniewski,

klasy I: 1 miejsce – Mikołaj Pływaczewski, 2 miejsce –  
Paweł Żochowski, 3 miejsce – Aleksandra Słowińska,

klasy II: 1 miejsce – Patrycja Łupińska, 2 miejsce – Paulina 
Rosa, 3 miejsce – Szymon Getka,

klasy III: 1 miejsce – Aleksandra Żurawska, 2 miejsce – 

Agata Kwiatkowska, 3 miejsce – Beata Uchman.
Współorganizatorem drugiego konkursu  „ Recytujemy 

wiersze ks. Jana Twardowskiego” była Gminna Biblioteka  
Publiczna w Teresinie. Spośród 31 uczestników etapu szkolne-
go wyłonionych zostało 6 laureatów: 3 osoby z klas młodszych  
i 3 osoby z klas starszych do II etapu konkursu gminnego. 

Lista laureatów konkursu szkolnego przedstawia się nastę-
pująco:

klasy młodsze: 1 miejsce – Zuzanna Śliwińska – kl. III c,  
2 miejsce – Patrycja Łupińska – kl. II b, 3 miejsce – Antoni 
Mechecki – kl. I c. 

klasy starsze: 1 miejsce – Natalia Żurawska –  kl. V d, 2miej-
sce – Kacper Urzykowski – kl. V d, 3 miejsce – Patrycja Trzos 
– kl. IV a. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Organizatorzy konkursów

Dnia 29 maja 
2008 roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej  
w Teresinie spotkali się  
z p.Joanną Papuzińską. 
Pani Joanna to profesor 
nauk humanistycznych, 
pracownik naukowy 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego, krytyk literacki  
a przede wszystkim  

autorka literatury dziecięcej. Jej najbardziej znaną powieścią jest 

„Nasza mama czarodziejka”, którą czytali już rodzice uczniów 
naszej szkoły. Na spotkaniu z p. Joanną Papuzińską laureaci 
szkolnego konkursu recytatorskiego zaprezentowali wiersze 
autorki. Podczas dwóch spotkań uczniowie zadali pisarce sze-
reg pytań,   dowiadując  się  tym  samym  wielu  szczegółów   
dotyczących  jej  życia  zawodowego i osobistego. Po spotkaniu 
odbyło się rozdawanie autografów. 

Dorota Rachoń, 
nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie

Spotkania z poezją

Spotkanie z Joanną Papuzińską

Oferuje usługi elektryczne w zakresie:
- instalacje 
- remonty
- konserwacje
- pomiary ochronne

Jacek Szymaniak

tel. kom.: 728-32-40-33
Paprotnia, ul. Spacerowa 26, 96-515 Teresin
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tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl

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

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl
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tel. 0-661-922-880

MASZ  PROBLEM ? PRZYJDŹ !

JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI

MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM 
Zapraszamy

 
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI  OŚRODEK  KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00  -  19.00
(ALKOHOL)

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

CZWARTEK 16.00  -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23

Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

PUNKT MASAŻU
OdNowa

ZAPRASZA do hali GOSiR-u                            
w Teresinie na zabiegi:

MASAŻ - KLASYCZNY

MASAŻ - RELAKSACYJNY

MASAŻ - ODCHUDZAJĄCY

MASAŻ - LECZNICZY

MASAŻ - SPORTOWY

Zapisy telefoniczne 
w godz. 8.00 – 14.00

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Grand Prix Teresina w biegach

Bardzo udany sezon 

W sobotę 24 maja od-
był się ostatni bieg klasyfi-
kacyjny w ramach I Grand 
Prix Teresina w Biegach 
Przełajowych, poznaliśmy 
zwycięzców klasyfikacji  
generalnej. Oto lista tego-
rocznych laureatów:

Bieg Skrzatów do 5 lat - kategoria dziewczynki 
I miejsce – Inga Andryszczyk, II miejsce – Marysia Odolczyk, III 
miejsce – Maja Chojnacka
Bieg Skrzatów do 5 lat – kategoria chłopcy
I miejsce – Oktawian Pela, II miejsce – Ignacy Załuski,  
III miejsce – Michał Wróblewski
SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNKI 2000 - 1998 r  
(na dystansie 300 m)
I miejsce – Daria Pela (SP w Teresinie), II miejsce – Zuzanna 
Śliwińska (SP w Teresinie), III miejsce – Eliza Frontczak  
(SP w Teresinie)
SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY 2000 - 1998 r   
(na dystansie 300 m)
I miejsce – Hubert Maciejewski (SP w Teresinie), II miejsce – 
Szymon Zemła (SP w Teresinie), III miejsce – Artur Link  
(SP w Teresinie)
SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNKI 1997 - 1995 r  
(na dystansie 800 m) 
I miejsce – Magdalena Bieniek (SP w Szymanowie), II miejsce – 
Anna Ciesielska (SP w Guzowie), III miejsce – Karolina  
Wróblewska (SP w Teresinie)
SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY 1997 - 1995 r 

(na dystansie 800 m) 
I miejsce – Konrad Króliczak (SP w Teresinie), II miejsce –  
Radosław Sikora (SP w Gawłowie), III miejsce – Sebastian Link  
(SP w Teresinie)
GIMNAZJUM DZIEWCZYNKI (na dystansie 2000 m) 
I miejsce – Kinga Pałuba (Gimnazjum w Szymanowie)
GIMNAZJUM CHŁOPCY (na dystansie 2000 m) 
I miejsce – Daniel Żakowski (Gimnazjum w Teresinie), II miejsce 
– Damian Kunicki (Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie), III miejsce 
– Patryk Kazimierski (Gimnazjum w Teresinie)
OPEN KOBIETY (na dystansie 4200 m)   
I miejsce – Maria Rosa (Paprotnia)
OPEN MĘŻCZYŹNI (na dystansie 4200 m)
I miejsce – Grzegorz Węsek (Izbiska), II miejsce – Przemysław 
Dziedzic (LO Sochaczew), III miejsce – Mariusz Cierech (Teresin)
w kategorii NIEPEŁNOSPRAWNY BIEGACZ  
(na dystansie 4200 m)
I miejsce – Andrzej Andryszczyk (Teresin) 
w kategorii OPIE-
KUN GRUPY
I miejsce – Bogusław 
Cierech
w kategorii SZKOŁY  
I miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Teresinie, II 
miejsce – Gimnazjum 
w Teresinie, III miejsce – ZS im. F. Chopina w Sochaczewie

Jako OBJAWIENIE SPORTOWE decyzją organizatorów 
uznany został Michał Pawłowski (SP w Paprotni). 

/red/

Po zmianie 
nazwy Utra-
ty Pawłowi-
ce na Klub 
Sportowy Te-
resin, sezon 
2007/2008 był 
dla naszych 
zawodników 
najlepszy od 
wielu lat. Na 
dwie kolejki 
przed zakoń-
czeniem roz-

grywek warszawskiej A-klasy, zapewniliśmy sobie drugie miejsce 
w tabeli. Celem drużyny był historyczny awans do klasy okręgo-
wej. Zgodnie z regulaminem uzyskuje go tylko zwycięzca ligi,  
a nim okazał się zespół Naprzodu Brwinów. Jednak na skutek reor-
ganizacji rozgrywek istnieje prawdopodobieństwo, że KS Teresin 
zostanie dopuszczony do meczów barażowych. W dniu składania 
gazety nie znamy jeszcze jaka jest decyzja Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej w tej sprawie. 
Kończące się rozgrywki rozpoczęły się w sierpniu 2007 roku. Dru-
żyna przystąpiła do nich pod wodzą grającego prezesa Artura Wró-
bla i trenera Jerzego Hołosia. Niekwestionowanym wzmocnieniem 
zespołu okazało się sprowadzenie młodego Kamila Bartosiewi-
cza i doświadczonego Sylwestra Rajczaka. Świetnie grał Mariusz  
Zaborowski, dzięki czemu ofensywna siła drużyny była niesamo-
wita, a średnia zdobytych bramek wyniosła niewiele poniżej czte-

rech na rozegrany mecz. W bramce stawali: Artur Stencel, Mariusz 
Kapiński lub Marcin Karczewski, niekiedy wspomagani przez do-
świadczonego Janka Woźnicę. Obrona to przede wszystkim: Paweł 
Gadziała, Jarek Stencel, Mariusz Krupa, Damian Buczyński, Artur 
Wróbel, Paweł Radzikowski, Krzysztof Heleniak, czy na jesie-
ni Paweł Ponieważ. W drugiej linii poza wspomnianymi nowymi 
nabytkami widzieliśmy Roberta Bajurskiego, Sebastiana Gwiazdę, 
Roberta Dmocha czy Sławka Niedzińskiego, a także młodziutkiego 
Kamila Ciurzyńskiego. W ataku obok wspomnianych asów, coraz 
częściej pojawiał się na boisku młodszy z braci Buczyńskich -  
Kamil. Ekipa ta, w 23 rozegranych meczach odniosła 17 zwycięstw 
i 2 remisy, a tylko czterokrotnie kończyła mecz pokonana. Nie 
wystarczyło to niestety, do wyprzedzenia najlepszego zespołu ligi  
Naprzodu Brwinów. 
Wspaniale również zaprezentowaliśmy się w rozgrywkach o Puchar 
Polski, gdzie udało się wyeliminować aż pięć drużyn, z których 
cztery grały w wyższej od Teresina klasie rozgrywkowej. Dopiero 
w szóstej rundzie po znakomitym meczu, na skutek krzywdzących 
decyzji sędziowskich minimalnie ulegliśmy niedawnemu drugoli-
gowcowi MKS Mława 2:3. 
Nie byłoby tych wszystkich sukcesów, gdyby nie sponsorzy. Bardzo 
pomogli drużynie firmy: Dach-Max Piotr Tymorek oraz Transport 
Daniel Dudek, a także teresiński Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji z Krzysztofem Walencikiem na czele. Niezależnie od decyzji 
związku, był to bardzo dobry sezon KS Teresin i jestem przeko-
nany, że jeśli udałoby się utrzymać ten skład to kolejny może być 
jeszcze lepszy. Gratulujemy !

Marcin Maciąg
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Cóż to była za NOC...
Tegoroczna Teresińska Noc Czerwcowa przeszła już do 

historii. Długo oczekiwana impreza ponownie okazała się wy-
jątkowo udaną. W niedzielę 22 czerwca na stadionie GOSiR-u 
w Teresinie bawiły się tysiące osób, nie tylko z terenu naszej 
gminy.

Występy artystów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Teresinie, Tok Show czy towarzyszące imprezie atrakcje  
w postaci pokazów łuczniczych, strażackich czy rowerowych 
stanowiły wstęp do tego co miało się dopiero zacząć. Zaraz po 
tym jak w specjalnie zorganizowanym meczu piłkarskim Samo-
rządowcy Gminy Teresin zdecydowanie ulegli franciszkanom 
2:5, na scenie pojawiła się pierwsza gwiazda. Piosenką kaba-
retową rozbawił wszystkich zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. 
GWIAZDĄ wieczoru był jednak Paweł Kukiz i zespół Piersi. 

Przeboje stare i nowe, teksty pełne ironii, a do tego świetna 
rockowa muzyka. Gorąca atmosfera sięgnęła zenitu, gdy tym-
czasem na scenie pojawiła się gwiazda muzyki dance, belgij-
ski wokalista Danzel. Przy takich przebojach jak: ‘Pump it up’ 
czy ‘Put your hands up in the air’ trudno było ustać w miejscu. 
Późnym wieczorem na dokładkę zagrał jeszcze Boney M Band, 
który kontynuował wspaniałą zabawę wykonując przeboje 
gwiazdy dyskotek lat 70-tych i 80-tych. A potem były już tylko 
Teresińskie Sztuczne Ognie. Eh, wszystko co dobre szybko się 
kończy...

Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Teresiński Ośro-
dek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wójt i Rada 
Gminy Teresin. 

/red/
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