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15 lat z Teresińskim Ośrodkiem Kultury
czyli wspomnień czar…

W 1993 roku w Teresinie Radni Gminy postanowili otworzyć Dom Kultury. I chwała im za to! Pierwszym dyrektorem była
Anna Wasilewska, a Gminny Ośrodek Kultury mieścił się w budynku starego przedszkola. I tak zaczęła się długa historia TOK-u,
która trwa do dziś, a kultura w Gminie będzie żyła jeszcze długo i szczęśliwie...
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Radni uchwalają…
W dniu 30 stycznia 2009r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Teresinie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy
Teresin. Obrady zaowocowały podjęciem pięciu uchwał.

Trzynastoma głosami „za”, jednym
„wstrzymującym się” i jednym „przeciw” radni podjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin
obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj. Plan obejmuje teren
położony między linią kolejową Poznań
– Warszawa, a rzeką Teresinką, o łącznej
powierzchni ponad 34,5 ha. Ustalono, iż
wiodącym przeznaczeniem na obszarze
objętym planem są tereny o funkcji usługowej i produkcyjnej.
W kolejnej części sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej niezabudowanej nieru-

chomości położonej w obrębie
Granice gminy Teresin. Jest to
działka o powierzchni 387 m2,
a jej sprzedaż ma na celu polepszenie warunków zagospodarowania działki z nią sąsiadującej.
Rada Gminy postanowiła
także przedłużyć umowę dzierżawy zabudowanej części nieruchomości o powierzchni 100 m2,
położonej w obrębie Teresina.
„Zgodnie z nowymi przepisami
przedłużenie umowy dzierżawy temu
samemu dzierżawcy wymaga uchwały Rady Gminy” – wyjaśniła zebranym
Sylwia Andrusiewicz z Referatu Gospodarki Komunalno-Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Teresinie.
Następnie radni podjęli uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu. Rada Gminy postanowiła
zaciągnąć zobowiązanie w wysokości
1.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: docieplenie budynku Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Przedszkola

oraz docieplenie budynku Teresińskiego
Ośrodka Kultury.
Na zakończenie obrad zatwierdzono
plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2009. Plan obejmuje tzw. kontrole problemowe, na które składają się: ocena
realizacji budżetu gminy Teresin za rok
2008 /kwiecień br./, kontrola kompleksowa w Gminnym Zakładzie Gospodarki
Komunalnej /maj br./ oraz w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji /czerwiec
br./, ocena realizacji budżetu gminy Teresin za I półrocze tego roku /wrzesień br./,
jak również kontrola kompleksowa wybranej inwestycji gminnej /listopad br./.
Po zakończeniu roku budżetowego do
zadań Komisji Rewizyjnej należeć będzie
ocena wykonania budżetu i wystąpienie
z wnioskiem do Rady Gminy w Teresinie
w sprawie absolutorium dla Wójta. Przypomnijmy, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest radny Jerzy Wójcik.
Oprócz niego, w skład Komisji wchodzą:
Dariusz Gałecki, Małgorzata Matejka,
Jacek Szymaniak, Włodzimierz Parzydeł.
/red/

Gmina Herby dziękuje

Marszałek znów podniósł opłaty

W związku z podjętą w ubiegłym roku
uchwałą Rady Gminy w Teresinie, dotyczącą przeznaczenia na pomoc dla gminy Herby
kwoty 10 tys. zł, gmina ta przesłała do Urzędu
Gminy w Teresinie rozliczenie z przekazanej
pomocy finansowej. Pieniądze zostały rozdysponowane dla ośmiu rodzin. W specjalnym
liście wójt gminy Herby Roman Banduch dziękuje w imieniu
mieszkańców poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która w
połowie sierpnia ubiegłego roku przeszła przez teren tamtejszej
gminy. „Pomoc niesiona potrzebującym, którym żywioł zabrał
w wielu przypadkach dobytek jest nieoceniona, dlatego dziękujemy za ten dar serca i szczere intencje” – czytamy w liście
zaadresowanym do wójta Marka Olechowskiego.
/red/

Po ubiegłorocznych radykalnych podwyżkach opłaty środowiskowej przez Urząd Marszałkowski z ok.16zł do 75zł,
doczekaliśmy się, niestety, kolejnej podwyżki. „Z pierwszym
dniem tego roku za tonę śmieci trzeba będzie zapłacić Urzędowi Marszałkowskiemu 100 złotych opłaty środowiskowej. Stąd
mieszkańcy gminy, niestety, również więcej zapłacą za składowanie odpadów na gminnym wysypisku śmieci w Topołowie.”
– tłumaczy wzrost cen Marek Misiak, p.o. dyrektora Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Co to oznacza ?
To, że składowanie 1tony odpadów na wysypisku w Topołowie,
kosztuje 165 złotych netto. Do tej wartości należy doliczyć jeszcze 7% podatku VAT. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
musi odprowadzać opłatę środowiskową w wysokości 100 złotych do Urzędu Marszałkowskiego za każdą tonę śmieci, która
jest składowana na terenie gminy.
/red/

KOMUNIKAT

Urzędu Gminy w Teresinie
W związku z coraz większą liczbą wałęsających się po ulicach psów, Urząd Gminy w Teresinie
przypomina, iż w przypadku psów, których znani są właściciele, stanowi to wykroczenie z art.77 i 78
Kodeksu Karnego. Policja ma uprawnienia do nakładania mandatu karnego zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń / Dz. U. nr 208 poz.2023/.
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A miliony poszły do Błonia...
W dniu
30 stycznia
bieżącego
roku Rada
Gminy Teresin przyjęła uchwałę
o przeznaczeniu 34hektarowego
terenu w Teresinie Gaju pod przemysł i
usługi nieuciążliwe. Myślę, że pamiętacie
Państwo bardzo głośną sprawę związaną
z tym terenem z 2006 roku. Wymaga ona
jednak przypomnienia z niektórymi szczegółami, gdyż konsekwencje ubiegłych
wydarzeń dotykają nas dzisiaj.
Od 2000 roku wspomniany teren, należący do spółki WEH-Nieruchomości,
przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową. W 2004 roku spółka WEH, wobec
absolutnego braku zainteresowania tym
budowlanym gruntem, złożyła do gminy
wniosek o zmianę przeznaczenia go na tereny dla przemysłu i usług nieuciążliwych.
Nic nie wskazywało na to, że wniosek
spółki napotka wkrótce na potężne trudności, czynione ze strony części radnych
kadencji 2002-2006. Ci sami radni, pod
koniec 2005 roku jednogłośnie przyjęli
studium zagospodarowania przestrzennego, w którym, między innymi, obszar
34 hektarów w Teresinie Gaju określony został jako teren przemysłowo-usługowy.
Po przyjęciu studium, gruntami WEH
bardzo zainteresowała się zagraniczna
firma logistyczna FM Polska, posiadająca już swoje inwestycje w naszym kraju,
między innymi w Mszczonowie. Doszło
do kilku spotkań przedstawicieli przyszłego inwestora oraz kierownictwa WEH
w naszym urzędzie, z moim udziałem.
Dwa razy przyleciał z Paryża i był obecny u mnie prezes tej francuskiej firmy
prosząc, by Rada Gminy jak najszybciej
przystąpiła do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Teresinie Gaju. Jeszcze w 2006 roku planował
wybudować tam swoje centrum logistyczne z bocznicą kolejową, dające zatrudnienie, już w pierwszej fazie działalności 500
osobom.
Nieprzychylna mi, w swojej większości, ówczesna Rada Gminy projektem
mojej uchwały zajmowała się trzy razy.
17 marca 2006 roku uchwała została zdjęta z programu sesji Rady Gminy na wniosek klubu radnych „Praca i Uczciwość”.
Przewodniczący tego klubu, pan Szymon
Drzazga stwierdził, że „przed podjęciem
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decyzji należy zorganizować zebranie,
poznać ostateczne stanowisko mieszkańców, by nie podejmować decyzji wbrew
ich woli”. Radny i członek „Pracy i Uczciwości” Ryszard Kacprzak dodał: „Rozumiejąc samorządność w taki sposób, że
podejmowane decyzje są oparte na woli
mieszkańców, należy w pierwszej kolejności ich zapytać o zdanie”. Nie pomogły
moje wyjaśnienia – punkt ten został zdjęty
z porządku obrad.
Kilka dni potem, 23 marca, w Urzędzie Gminy odbyło się zebranie wiejskie
mieszkańców Teresina Gaju z udziałem
41 mieszkańców, co stanowiło jedną z rekordowych frekwencji na tego typu spotkaniach. Mieszkańcy wsi 80-procentową
większością pozytywnie zaopiniowali
projekt uchwały o przystąpieniu do zmian
terenu leżącego w ich miejscowości.
31 marca, na następnej sesji Rady, doszło do rozpatrzenia mojej proponowanej
uchwały, zdjętej z poprzednich obrad. Jakież było moje zdziwienie, gdy odczytano
opinię Komisji Rolnictwa (gdzie trzech
z czterech radnych to członkowie klubu
radnych „Praca i Uczciwość”) i przytoczono w niej przegłosowany 3:1 wniosek radnego Ryszarda Kacprzaka „o pozostawienie przeznaczenia terenu dla działki nr 73
w dotychczasowym zapisie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego”. Oczywiście Rada większością głosów, przy jednomyślności klubu „Praca
i Uczciwość”, nie przyjęła uchwały, nie
licząc się z opinią zebrania wiejskiego.
Dwa tygodnie wcześniej, ci sami głosujący przeciw uchwale radni domagali
się, by demokratycznie i w myśl samorządności to mieszkańcy wsi wyrazili
swoje zdanie. Kompletna paranoja.
Próbowałem jeszcze raz przedstawić
Radzie i ponownie przegłosować ten sam
projekt uchwały 28 kwietnia 2006 r. Na
sesji obecni byli przedstawiciele WEH,
firmy FM Polska oraz wielu mieszkańców
naszej gminy. Nie pomogły wyjaśnienia
i apele do radnych „…by wznieśli się ponad podziały, spojrzeli z perspektywy tego,
co jest najlepsze dla gminy i jej mieszkańców i akceptując przedłożoną propozycję
pozwolili na dalszy, dynamiczny rozwój
Teresina” (przytaczam jeden z głosów w
dyskusji – pana Edwarda Białkowskiego).
Radni ponownie odrzucili popieraną przez
mieszkańców uchwałę, nie licząc się ze
zdaniem wyborców, którzy jak powiedział
wtedy pan Dariusz Gałecki „…zapewne
zapamiętają osoby głosujące przeciw i za
6 miesięcy w czasie wyborów samorządowych nastąpi weryfikacja”. Słowa te oka-

zały się prorocze co do wyborów jesienią
2006 roku. W obecnej Radzie jest tylko
jeden radny „Pracy i Uczciwości”, zaś 13
mandatów otrzymali radni „Niezależni”.
Tyle historii, którą przytaczam ku przestrodze radnym i mieszkańcom gminy. Jak
to się rzecze – lepiej późno, niż wcale.
Rada naprawiła to, co zostało zaprzepaszczone trzy lata temu, ale w tym czasie FM
Polska znalazła lokalizację na terenie gminy Błonie, gdzie radni z otwartymi rękami
przyjęli następnego inwestora.
Tymczasem szaleje i narasta globalny
kryzys gospodarczy i ogromnie trudno pozyskać inwestora tej klasy, co FM Polska.
30 stycznia 2009 roku, podczas posiedzenia Rady Gminy, w dyskusji przed podjęciem omawianej uchwały znamienny
był głos wiceprzewodniczącego, pana
Lecha Kaźmierczaka. Powiedział on, że
przez poprzednie działania klubu radnych „Praca i Uczciwość”, w którym
czołową rolę odgrywał obecny radny
Ryszard Kacprzak, gmina została pozbawiona dochodów z tytułu podatków
od działalności gospodarczej na kwotę
ośmiu milionów siedemset czterdzieści
tysięcy złotych! Te pieniądze wpłynęłyby w latach 2007-2009. Podatek roczny
wpłacany do kasy gminy wynosiłby około
dwóch milionów dziewięćset trzynaście
tysięcy złotych. Za te pieniądze można
było wykonać np. 18 kilometrów czterometrowej drogi asfaltowej lub 32 kilometry czterometrowej drogi utwardzonej tłuczniem albo wybudować 3 sale
gimnastyczne.
To wszystko prawda, a ja dodałbym
jeszcze, że pozbawiono gminę wpływów
z renty planistycznej, bagatela – ponad
dwa miliony złotych. Przez ostatnie lata
od tego gruntu wpływa podatek rolny,
który na rok bieżący wynosi tylko pięć
tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych
i siedemdziesiąt cztery grosze.
Będę oczywiście czynił wszelkie możliwe starania dla pozyskania inwestora na
ten uchwalony planem teren.
Na to, co stało się w 2006 roku, ani
ja, ani Państwo nie mieliśmy wpływu.
Jednak, aby podobna sytuacja nigdy się
nie powtórzyła, a mandaty w wyborach
otrzymywali radni, którzy są autentycznymi przedstawicielami naszych miejscowości, wpływ mamy ogromny.
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin
* Uwaga: cytowane w powyższym tekście wypowiedzi
przytoczone są z protokołów sesji Rady Gminy Teresin z
dnia 17 i 31 marca oraz z 28 kwietnia 2006 r.
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Walne Zebranie Spółki Wodnej

W dniu 28 stycznia Gminna Spółka
Wodna w Teresinie odbyła swe doroczne
Walne Zgromadzenie. Obrady zaszczycił
swą obecnością zastępca wójta Marek
Jaworski oraz przedstawicielka Starosty Bogumiła Malinowska, a także p.o.
dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie - Marek
Misiak.
Zarząd w składzie: Leszek Jarzyński – przewodniczący, Mirosław Matyska – zastępca i Sławomir Mitrowski –
sekretarz, złożyli sprawozdanie z rocznej
działalności. Spółka dysponowała w roku
2008 kwotą 68 541,l9 zł. Środki te pochodziły ze składek 52 369,06 zł; dotacje:

Starostwo Powiatowe 12 000 zł; Urząd
Wojewódzki 2 849 zł, oraz zwrot z tytułu wykonania pozwolenia wodno prawnego od Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Teresinie tj. 1 200 zł,
a także inne drobne wpłaty i odsetki
w wysokości 123,13 zł. Środki te wydano
w następujący sposób: naprawy i konserwacje 58 685,20 zł, płace /księgowa/
4 200 zł, diety /przewodniczący/ 2 400 zł,
koszty administracyjne 279,69 zł.
Na rachunku bankowym w dniu
31.12.2008 roku Spółka posiadała środki
w wysokości 2 97ó,30 zł. Za pieniądze
te, wykonano konserwację 2487m rowu
w Piasecznicy, 500m w Lisicach, 1396m
w Budkach Piaseckich, 1290m w Maurycewie, 230m w Mikołajewie, 480m
w Szymanowie oraz naprawiono drenowanie w Dębówce i Witoldowie.
Szczególny niepokój wprowadzają
zaległości w opłacaniu składek. Delegaci zaproponowali, by dłużników zgłaszać
do krajowego rejestru dłużników. Zapewne zarząd z tej propozycji skorzysta, gdyż
jest to bardziej dokuczliwie dla dłużników

niż egzekucja komornicza, a dla spółki
mniej kosztowna. Po przeprowadzonej
dyskusji delegaci udzielili zarządowi
absolutorium, zatwierdzili budżet na rok
2009. Przyjęto składkę w wysokości jak
w roku 2008 czyli 12 zł/ha, nie mniej jak
6 zł. Zatwierdzono płacę księgowej i dietę
dla przewodniczącego oraz rozpatrzono
podania o umorzenie zaległości. Prawie
jednogłośnie delegaci odrzucili prośby
o umorzenia.
W dyskusji omówiono najbardziej
palące problemy Spółki, związane z właściwym utrzymaniem stanu technicznego
urządzeń melioracyjnych oraz problemami finansowania robót. Smuci jednak
frekwencja na zebraniu. Na 38 delegatów
obecnych było tylko 18 osób, ale zgodnie ze Statutem i Prawem Wodnym, bez
względu na frekwencję, zebranie jest
ważne. A szkoda, bo nieobecni nie mają
wpływu na działalność Spółki…
Przewodniczący Gminnej Spółki
Wodnej w Teresinie
Leszek Jarzyński

Ochronić oczekujących
Kolejne wiaty przystankowe zostały
ustawione na drogach naszej gminy. Tradycyjnie niebieskie blaszaki chroniące
oczekujących pasażerów przed warunkami atmosferycznymi, wykonane zostały
przez uczniów Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie. Tym razem,
ustawione są jako przystanki w Elżbietowie, Ludwikowie oraz w Teresinie przy
Alei XX-lecia. „To kolejne pomocne
naszym mieszkańcom produkty, wykonane w ramach praktyk zawodowych przez

uczniów tej szkoły, z którą Gmina Teresin
bardzo udanie współpracuje” – mówi
p.o. dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak. Warto
zaznaczyć, że na terenie gminy postawiono dotąd wiaty w Paskach, Serokach
Parceli, Dębówce, a teraz w Elżbietowie,
w Ludwikowie i w Teresinie. Wcześniej,
dzięki inicjatywie mieszkańców Topołowy, nowa wiata stanęła też na tamtejszym
terenie.
/red/

Dzięki kamerom…
Kilka miesięcy działania
monitoringu na terenie
stacji PKP w
Teresinie-Niepokalanowie
przyniosło
wiele efektów
działania systemu. Dzięki
zainstalowanym w kilkunastu punktach
kamerom, teresińscy policjanci zatrzymali już kilka osób łamiących obowiązujące
prawo. Były to głównie sprawy związane
z wybrykami chuligańskimi, piciem alkoPROSTO Z GMINY

holu w miejscu publicznym, załatwianiem
potrzeb fizjologicznych w miejscach do
tego nie przeznaczonych, czy też z rażącym naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Jednak największy dotąd sukces
związany z monitorowaniem okolic stacji miał miejsce 8 stycznia br. Tego dnia
tuż przed godziną 21.00 młoda kobieta po
wyjściu z pociągu udała się w drogę do
domu wzdłuż torów. Nagle została brutalnie zaczepiona przez dwóch młodych
mężczyzn. Bandyci zadali ofierze cios w
głowę. Kobieta starała się bronić, jednak
sprawcy zdołali wyrwać jej torebkę z pieniędzmi i dokumentami, po czym zniknęli w ciemności otoczenia. Zapewne długo

trwałoby wyjaśnianie całego zajścia, gdyby nie obraz zarejestrowany przez jedną
z kamer monitoringu. Policjanci jak
na dłoni mogli obejrzeć całą sytuację
i przyjrzeć się przestępcom. Dzięki temu,
nie mając też większych trudności z ustaleniem danych sprawców napadu, podjęli natychmiastowe działania zakończone ujęciem obydwu bandytów. 16-letni
Adrian P. jest mieszkańcem gminy Teresin, jego rówieśnik Michał R. zamieszkuje okolice Błonia. Jak widać, monitoring
sprawdza się wzorowo, jednak byłoby lepiej gdyby kamery nie musiały już więcej
rejestrować podobnych przypadków…
/red/
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Zimowe uroczystości

w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Teresinie

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem, który wprowadza dzieci do
życia w społeczeństwie poza granicami
własnego domu. W przedszkolu uczymy się podstawowych zasad współżycia
w grupie, dzielenia się, zachowań grzecznościowych, pracy w zespole. Szczególnie praca w zespole staje się bardzo widoczna w czasie organizowania różnego
rodzaju uroczystości i imprez w przedszkolu. Są one ważnym wydarzeniem
w życiu każdego człowieka, zarówno
małego jak i dorosłego. To uroczystości
i przeżycia z nimi związane wpływają na
rozwój społeczny dziecka, pozwalają na
nawiązywanie i umacnianie kontaktów
z rodzicami i środowiskiem. W grudniu
w naszym przedszkolu panował cudowny
nastrój świąt, dało się to odczuć w czasie
prowadzonych zajęć. Tematyka związana
była z mikołajkami i Świętami Bożego
Narodzenia. Wspólnie z dziećmi przygotowywaliśmy wystrój sal, ubranie choinki, malowanie i kolorowanie obrazków
związanych z tradycjami świątecznymi.
Kulminacyjnym wydarzeniem naszych
przygotowań do świąt było coroczne spotkanie z Mikołajem i wystawienie jasełek.
Przygotowywaliśmy się do nich bardzo

solidnie, wspólnie ucząc się ról, śpiewając kolędy, obmyślając stroje (stroje
zgodnie z naszymi sugestiami przygotowali rodzice). Starałyśmy się, aby co
roku ta sama historia Bożego Narodzenia
była opowiedziana inaczej. Odpowiedni
nastrój, scenografia, nakryty stół, stroik
z zapaloną świecą, pięknie oświetlona
szopka. Przedstawienia we wszystkich
grupach odbyły się dla rodziców i zaproszonych gości, wszyscy dopisali, były
brawa dla dzieci i podziękowania dla nauczycielek. Po przedstawieniach – same
przyjemności, złożenie życzeń i wręczenie upominków przez samego Świętego
Mikołaja, który przybył specjalnie do naszego przedszkola.
Inną tradycją naszego przedszkola
jest bal karnawałowy. To także okazja
do stworzenia dziecku niezapomnianego przeżycia i miłego wspomnienia z lat
dziecięcych. Na dwa tygodnie przed balem w holu głównym zostało wywieszone zaproszenie z datą i godziną imprezy.
W dniu balu dzieci przybyły piękni poprzebierane (to zasługa rodziców). Około godziny 10.00 dzieci ruszyły na salę
balową, przystrojoną w biało-niebieskie
gwiazdki, balony, śnieżynki. Do zabawy
zachęcała muzyka i prowadzący bal bałwanek i jego pomocnik, wesoły skrzat.
Bal był bardzo udany, dzieci wesołe,
uśmiechnięte i zadowolone.
W styczniu w przedszkolu odbyła
się jeszcze jedna przemiła uroczystość,
a mianowicie Dzień Babci i Dziadka.
Każda grupa wykonała specjalne zaproszenia dla dziadków. W tajemnicy były
wykonywane różne upominki: piękne

kwiaty, serduszka, laurki, drzewka szczęścia. W dniu uroczystości jedna z sal była
przygotowana do przyjęcia miłych gości.
Dzieci z każdej grupy przedstawiły program artystyczny, pani dyrektor złożyła
wszystkim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia, dzieci wręczyły
wykonane przez siebie upominki. Widać
było ogromną radość i wzruszenie szcze-

gólnych gości. Razem z wnukami spędzili miłe chwile przy słodkim poczęstunku
przygotowanym przez rodziców i panie
z przedszkola. Święto Babci i Dziadka
w naszym przedszkolu jest dniem wyjątkowym, na który czekamy z niecierpliwością.
Wszystkie te uroczystości zostawiają ślad zarówno w pamięci dzieci jak
i wszystkich zaproszonych gości. Znakomita zabawa łączy aspekty wychowawcze, poznawcze oraz uczy umiejętności
współżycia i współdziałania.
Małgorzata Bańkowska
nauczyciel Społecznego Przedszkola
w Teresinie

Wystawa Modelarska
W Szkole Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie we wrześniu 2008 roku rozpoczęło swoją działalność Koło Modelarskie. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej w
czytelni biblioteki szkolnej. W tej formie zajęć pozalekcyjnych uczestniczy kilkunastu uczniów tejże szkoły.
Na zajęciach członkowie koła kształcą swoje techniczne zdolności poprzez sklejanie plastikowych modeli
samolotów, okrętów i czołgów.
W połowie stycznia br. odbyła się pierwsza wystawa modelarska, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie zaprezentowali swoje prace rodzicom oraz społeczności teresińskiej szkoły.
Krzysztof Rachoń
Opiekun Koła Modelarskiego

Ocalić od zapomnienia…
Zwracamy się z prośbą do osób, które znają historię Szkoły Podstawowej w Paprotni. Zależy nam szczególnie na poznaniu
wczesnego okresu działania tej placówki (do roku 1955). Zebrane ciekawostki, wspomnienia i pamiątki (zdjęcia) posłużą do publikacji oraz wzbogacą ekspozycję na temat historii szkoły. Spisane wspomnienia, pamiątki lub telefony kontaktowe prosimy składać
do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, codziennie w godzinach 800- 1300, tel.(046) 861-53-93.
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Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje
Dziękujemy mieszkańcom gminy Teresin za odśnieżanie
chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z 1996 roku o zachowaniu porządku i czystości w gminie oraz uchwałą Rady Gminy z 2002 roku, obowiązek odśnieżania chodników położonych
wzdłuż nieruchomości (za taki chodnik uważa się wydzieloną
część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną

bezpośrednio przy granicy nieruchomości) spoczywa na właścicielu posesji.
Informujemy ponadto, że na placu po starej Szkole Podstawowej przy Alei XX-lecia w Teresinie, można składać gruz
budowlany po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
(046) 861-37-08 w godzinach 700 – 1500.
/GZGK w Teresinie/

BEZPŁATNE BADANIA - PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla kobiet w wieku 50 – 69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie korzystały z badania
finansowanego przez NFZ. Badania odbędą się 2 kwietnia b.r. w godzinach 900 – 1700 w Przychodni TER – MED przy ulicy
Szymanowskiej 17 w Teresinie.

Zapisy pod numerem tel. (046) 861- 37 - 06
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego!

Radiowe zmiany

Radio Niepokalanów zmienia swoje
oblicze. Na przełomie 2008/2009 roku
wzbogaciło się o nowe pomieszczenia
dobudowane do tych, które powstały
w czasach św. Maksymiliana Kolbego. Operatywność Dyrektora rozgłośni
o. Krzysztofa Oniszczuka oraz jego zastępcy o. Damiana Karczmara, umożliwiły rozbudowę radia. To sprawiło, że
znacznie poprawiły się warunki pracy.
Zarząd nie koncentruje się jedynie na
zmianach wizerunkowych - równolegle
bowiem prowadzone są zmiany programowe. Wprawdzie katolicki charakter
rozgłośni zostaje utrzymany, jednak Radio Niepokalanów zwiększa ilość programów informacyjnych z kraju i ze świata
oraz poszerza zakres granej muzyki.
Już wkrótce pojawią się tzw „kąciki muzyczne”, w których każdy będzie
mógł znaleźć coś dla siebie. Nowością są
również audycje autorytetów z dziedziny
teologii, historii i rozrywki.

O. Paulin Sotowski przybliża na antenie nieznane fakty z życia św. Maksymiliana Kolbego – odpowiada na wiele
wątpliwości, związanych z działalnością
Świętego, m.in. dotyczącą jego stosunku
do Żydów.
Kto orientuje się, że już w 1939 roku
został wykorzystany napęd turbo odrzutowy, a w 1942 wypróbowany pierwszy
telefon komórkowy? Dlaczego przez
dziesięciolecia elity świeckie, a czasem
i duchowne kłamały uznając, że niektórych spraw po prostu nie ma? Jakie są
ciemne strony obu wojen światowych? tego wszystkiego dowiecie się Państwo
z audycji Zbigniewa Zagajewskiego
„Zakłamane sekrety historii”.
Specjalnie dla najmłodszych słuchaczy Radia Niepokalanów aktor Marcin Kobierski (absolwent krakowskiej
PWST, aktor Teatru Bagatela, wystąpił
w filmach takich jak „Lista Schindlera”
w reż. S. Spilberga, „Słoneczna włócznia”
w reż. J. Łukasiewicza i serialach - „Bao-bab, czyli zielono mi”, „Graczykowie”,
„Klinika pod Wydrwigroszem”) czyta
bajki w „Radionockach” od poniedziałku
do piątku o godz. 19.45.
To jednak nie wszystkie nowości, jakie Radio Niepokalanów przygotowało
dla swoich słuchaczy. Już teraz powstała
nowa strona internetowa www.radionie-

pokalanow.pl, na której obok bieżących
informacji, znajdzie się niebawem miejsce na tzw. „telewizję internetową.”.
wW minionym roku rozmieszczono sieć
kamer, obejmując nimi niepokalanowską Bazylikę i budynek Radia. Dzięki
tej inwestycji, np. uczestnicy transmitowanej Mszy św., za pośrednictwem
strony internetowej, będą mogli odbierać nie tylko dźwięk, ale i obraz.

Chcemy na antenie Radia Niepokalanów nieść Dobrą Nowinę, rzetelnie informować, ale i bawić naszych słuchaczy
– dlatego to nie koniec zmian. Zgrany zespół dziennikarzy na czele z Dyrektorem
o. Krzysztofem Oniszczukiem jeszcze nie
raz Państwa zaskoczy…
/RN/

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
13 marca o godzinie 12.20 – rozmowa z dyrektorem Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Teresinie Markiem Misiakiem.
Oraz w codziennym serwisie regionalnym o godz. 18.10.
PROSTO Z GMINY
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Łukasza Janeckiego dzieło o Szymanowie

W pierwszym dniu lutego br. roku
odbyła się promocja książki „DZIEJE
PARAFII POD WEZWANIEM WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY W SZYMANOWIE”. Autorem
tego wyjątkowego dzieła jest mieszkaniec
Nowego Oryszewa - Łukasz Janecki.
Niniejsza książka jest pierwszą dotyczącą historii szymanowskiej parafii. Równocześnie jest to rozszerzona
i w wielu miejscach uzupełniona wersja
pracy magisterskiej, którą autor napisał,
studiując historię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych pod kierunkiem dr. hab.
Zbigniewa Gnata-Wieteski.
Praca podzielona jest na sześć rozdziałów, w skład których wchodzą kolejne podrozdziały. Pierwszy rozdział
zwraca uwagę w sposób ogólny na historię miejscowości Szymanów od najdawniejszych lat, w tym na samą nazwę
oraz na właścicieli szymanowskich dóbr.

W drugim rozdziale w sposób
już szczegółowy zostały przedstawione dzieje parafii Szymanów aż do dnia dzisiejszego.
Krótko
scharakteryzowany
jest także czas przed jej erygowaniem, w tym próba erekcji
parafii w 1444 roku, która to
z wielu przyczyn nie doszła do
skutku. Niezwykle ważnym
w historii jest fakt, że ówczesny
właściciel dóbr szymanowskich
- Mikołaj Wiktoryn Grudziński (zm. 1704) doprowadził do
erygowania parafii Szymanów
w dniu 12 czerwca 1667 roku.
W tym rozdziale opisano również fundatora, proboszczów,
wikariuszy, rektorów, kapelanów, budynek kościelny,
terytorium parafii i parafialne
cmentarze. Część trzecia prezentuje sanktuaria i cudowne
wizerunki położone na terenie
parafii w jej historycznych granicach, zarówno te, których
cudowność została formalnie
potwierdzone przez Kościół
Katolicki (obraz Świętej Rodziny z Miedniewic, figura Matki Bożej Jazłowieckiej
z Szymanowa), jak i obraz Matki Boskiej
Szymanowskiej z kościoła parafialnego,
choć nie jest to wizerunek koronowany.
Czwarty rozdział zawiera informacje dotyczące klasztorów i zakonów, zarówno
męskich (Reformaci w Miedniewicach)
jak i żeńskich (Szarytki w Oryszewie
Osadzie i Niepokalanki w Szymanowie),
jakie w historii parafii istniały i istnieją
do dziś na jej terenie. Rozdział piąty zawiera informacje na temat głównych patronów kościoła i parafii (Wniebowzięcie
N. M. P., św. Roch z Montpellier i św.
Walenty z Rzymu). Szósty rozdział
w sposób szczególny zajmuje się kandydatami na ołtarze oraz osobami, które
już są ogłoszone błogosławionymi lub
świętymi, a były związane z szymanowską parafią. Postacie przedstawione są
w układzie chronologicznym, poczynając
od osoby, która jako pierwsza nawiedzi-

ła parafię Szymanów, kończąc na osobie,
która najpóźniej gościła w parafii (Sł.
b. Bernard Restytut Ludwik Łubieński,
Bł. Michał Oziębłowski, Bł. Anastazy
Jakub Pankiewicz, Bł. Maria Marta od
Jezusa Kazimiera Wołowska, Bł. Maria
Marcelina od Niepokalanego Poczęcia
N. M. P. Marcelina Kotowicz Darowska,
Bł. Ignacy Kłopotowski, Sł. b. Władysław Emil Korniłowicz, Bł. Maria Ewa
od Opatrzności Bogumiła Noiszewska,
Bł. Zygmunt Sajna, Św. Maria Urszula od Jezusa Julia Maria Ledóchowska,
Św. Maksymilian Maria Rajmund Kolbe,
Sł. b. August Józef Hlond, Sł. b. Jacek
Adam Woroniecki, Sł. b. Stefan Wyszyński, Sł. b. Jan Paweł II Karol Józef Wojtyła).
Zakończenie dzieła stanowi formę
podsumowania całej pracy, a aneks zawiera ciekawe dokumenty ilustrujące
dzieje parafii w Szymanowie. „W pracy swej korzystałem z wielu źródeł oraz
opublikowanej literatury przedmiotu. Do
najcenniejszych źródeł można zaliczyć te,
które znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ponieważ pochodzą one z najdawniejszych lat (XV wiek)”
– wyjaśnia Łukasz Janecki. Warto także
wspomnieć o Archiwum Archidiecezji
Warszawskiej, Archiwum parafii Szymanów oraz o archiwach różnych zgromadzeń zakonnych. Jak twierdzi autor - na
szczególną uwagę spośród piśmiennych
dzieł zasługuje Kronika parafii Szymanów, pisana od 1868 roku, ale zawierająca retrospektywną część sięgającą XVII
wieku. Niemniej cenną pozycją są Księgi
metryk kościelnych (chrztów, małżeństw
i zgonów), które obecnie znajdują się
w Archiwum Diecezji Łowickiej w Łowiczu. Są one nieprzerwanie prowadzone
od 1669 roku do dnia dzisiejszego i dzięki nim można uchwycić ruch duchowieństwa w parafii (proboszczów i wikarych)
oraz odnaleźć inne bardzo cenne zapisy
(wizytacje biskupie i dziekańskie, dane
statystyczne, itp.).
Książkę można nabyć w kancelarii
parafii w Szymanowie, jej cena to 30zł.
/red/
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Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Aktywne ferie
Ciekawie przedstawiał się program
zajęć zorganizowanych przez szkoły
z terenu Gminy Teresin podczas tegorocznych ferii zimowych, jakie miały miejsce
w ostatnich dwóch tygodniach stycznia.
Oferta opierała się w głównej części na
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych
w formie dochodzącej dla dzieci i młodzieży z tychże placówek. Miały one
charakter zajęć świetlicowych, komputerowych, sportowych i rekreacyjnych.
W każdej ze szkół nie brakowało chętnych do zajęć. Oprócz gier i zabaw w placówkach, niektóre z grup wyjeżdżały do
Sochaczewa na basen i lodowisko. Inne
zawitały do stołecznego parku zabaw
„Kolorado”. Większość z nich uczestniczyły też w zajęciach sportowo-rekre-

acyjnych przygotowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie.
Chętni znaleźli coś dla siebie również
w Teresińskim Ośrodku Kultury. W ciągu
dwóch tygodni odbywały się tam zajęcia plastyczne, taneczne i muzyczne. Jak
zwykle zabrakło jedynie obfitego śniegu…
/red/
* * *
W piątek, 23 stycznia 2009 roku,
tradycyjnie już podczas ferii odbył się
turniej zabawowo - sportowy dla szkół
podstawowych z terenu gminy Teresin.
Organizatorem tej wspaniałej imprezy
był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, a współorganizatorem
Uczniowski Klub Sportowy „Filipides”.
Ponad setka dzieci doskonale się bawiła
rywalizując jednocześnie ze sobą w kilku
konkurencjach o miano najsprawniejszej
drużyny. Ostatecznie zwyciężyła reprePROSTO Z GMINY

zentacja SP Teresin, na drugim miejscu
uplasowała się SP Szymanów, trzecie
miejsce na podium przypadło SP Budki
Piaseckie, a czwarta była reprezentacja
SP Paprotnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobny poczęstunek, a każda z drużyn odjechała z pięknym pucharem.
/filipides.esochaczew.pl/
* * *
W ramach tegorocznych ferii Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Gminnym Koordynatorem Sportu Szkolnego
Sabiną Walczak, przygotowali szeroką
ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy na brak chętnych narzekać
z pewnością nie mogli, cztery turnieje
sportowe cieszyły się ogromną
popularnością.
W hali widowiskowo-sportowej
przy Alei XX-lecia
rywalizowano
w halową piłkę
nożną, siatkówkę oraz w tenisa
stołowego. Przedstawiamy
zwycięzców poszczególnych imprez:
Turniej w piłkę nożna halową
szkół gimnazjalnych o Puchar Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego:
o miejsce 3-4: Maniek Klan Team –
Kopacze 0-3
finał: Kangury Johnego – ZTJ Czarna
Kępa 2 -10
Skład ZTJ Czarna Kępa: Bargieł Michał, Banasik Tomasz, Komosa Kamil,
Sieczkowski Michał,
Bryński Mateusz,
Wróblewski Daniel,
Kamiński Marcin
Sędziowie: Pela
Adam,
Wójcik
Dominik, Wójcik
Krzysztof.
Turniej w piłkę
siatkową w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Dream Team, II miejsce
- Gimnazjum Szymanów, III miejsce

- Volleyball Team
Skład zwycięzców: Leszczyński Mateusz, Fabiszak Jakub, Sowa Wojciech,
Kowalczyk Justyna, Chojnowski Łukasz,
Świat Mateusz, Wieczorek Paulina, Wieczorek Justyna.
Sędzią głównym zawodów był
Roman Milczarek.
Turniej w tenisa stołowego:
I miejsce - Parśniak Mateusz, II miejsce - Banasik Tomasz, III miejsce - Komosa Kamil, IV miejsce - Plachowski
Karol, V miejsce - Poterek Sylwester.
Piłkarski turniej halowy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i studentów:
Klasyfikacja końcowa – 1.Twoja
Stara Team (Jędrych Arkadiusz, Bieńkowski Piotr, Bargieł Michał, Adamczuk
Emil, Nosal Miłosz, Kamiński Emil),
2.OSP Gnatowice, 3.ZS Teresin, 4.Bogdan Team, 5.KS Szymanów, 6-10. Klan,
Chikita, FC Skrzelew, Plebania, PRO
Team. Najlepszym strzelcem turnieju został Emil Adamczuk /Twoja Stara Team/,
zdobywca 13 bramek. Turniej bardzo dobrze sędziował Adam Pela. Pamiątkowe
statuetki oraz nagrody wręczał obecny na
zawodach zastępca wójta Marek Jaworski.
/red/
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Ach! Co to był za koncert!
Niezwykłych wrażeń dostarczyli nam
artyści prezentujący
się w piątkowy wieczór w sali
kameralnej
Teresińskiego Ośrodka Kultury,
podczas ostatkowego koncertu karnawałowego.
Zaczęło się bardzo spokojnie, niewinnie, nastrojowo. Królowała pełna niezwykłych walorów śpiewająca twórczość
Wojciecha Młynarskiego. Młode artystki

wzruszyły publiczność wykonaniem takich przebojów jak: „Nie ma jak u mamy”,
„Tak bym chciała kochać już”, „Jesienny Pan” czy „Serce to jest muzyk”. We
wspaniałych balowych kreacjach, swoje walory wokalne prezentowały: Anna
Radomska, Agata Brzywczy, Małgorzata
Szymańska, Anna Radkowska, Sylwia
Brzywczy, Agnieszka Jankowska przy
akompaniamencie Pawła Dałkiewicza.
Następnie było już tylko głośniej, dostojniej i jednocześnie bardziej jazzowo!
BIG – BAND Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sochaczewie pod dyrekcją Bernarda Pacholskiego, znany jest
nie tylko społeczności sochaczewskiej.
Laureat wielu nagród festiwali międzynarodowych i ogólnopolskich, zaprezentował standardy muzyki jazzowej i roz-

rywkowej, niemalże tańcząc ze swoimi
instrumentami. Publiczność miała niespotykaną okazję posłuchać prawdziwej orkiestry dętej, w której kilka puzonów, trąbek, saksofonów gra jednocześnie w dość
skomplikowanej harmonii, gdzie każdy
instrument ma swoje miejsce i czas.
W piątkowy wieczór otrzymaliśmy
niesamowity pokład pozytywnej energii.
Muzyka wręcz porywała do tańca. Nie
można było obojętnie siedzieć, słysząc
dźwięki przebojów „Do grającej szafy
grosik wrzuć…”, „Volare” czy najbardziej oklaskiwaną „Różową Panterę”.
Słuchaczom miło i cieplej robiło się na
sercu w ten mroźny, lutniowy ostatkowy
wieczór.
Źródło: www.tok.esochaczew.pl

Szkolenia dla rolników
Urząd Gminy w Teresinie to miejsce edukacji rolników. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice wychodząc
naprzeciw potrzebom znajomości wiedzy i praw obowiązujących w rolnictwie,
zorganizował w styczniu br. trzy szkolenia. W dniu 12.01.2009 roku odbyło się
szkolenie nt. „ Doskonalenie technologii
produkcji rolniczej w zakresie uprawy
zbóż” . Ciekawą prelekcję na ten temat
przeprowadził mgr inż. Cezary Zdanowski, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kawęczynie. Drugim tematem tego szkolenia było: „Mikotoksyny
w zbożach”; które poprowadziła inż. Elżbieta Gasik MODR O. Bielice.
W ramach programu PROW na lata
2007-2013 w dniu 13.01.2009. odbyło
się szkolenie nt. „Programy rolnośrodowiskowe”, którego wykładowcą była

mgr inż. Krystyna Saganowska MODR
o/ Bielice.
W dniu 30.01.2009. odbyło się szkolenie nt. „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compilance)
dla gospodarstw rolnych ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony środowiska
i dobrej kultury rolnej”, które poprowadziła inż. Elżbieta Gasik.
Od roku 2009 rolnicy, którzy korzystają z płatności bezpośrednich, muszą
wprowadzić w swoich gospodarstwach
system minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w zakresie zagadnień
ochrony środowiska naturalnego oraz
identyfikacji i rejestracji zwierząt. Natomiast od 2013 roku będzie trzeba wdrożyć przepisy dotyczące zdrowia ludzi
i zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz
dobrostanu zwierząt. Przeprowadzone
przez doradcę MODR szkolenie miało
za zadanie przekazanie rolnikom wiedzy

teoretycznej i praktycznej, jak się przygotować do nowych wymogów Unii w tym
zakresie.
Informuję także, że w marcu odbędą
się szkolenia nt . „Zasad wypełniania
wniosków obszarowych na 2009 rok.”
oraz szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin
sprzętem naziemnym. Każdy rolnik stosujący środki ochrony roślin jest zobowiązany posiadać aktualne zaświadczenie z takiego szkolenia, które jest ważne
przez 5 lat.
Przypominamy,
że
wydane
w 2004 roku zaświadczenia o ukończeniu szkolenia tracą w tym roku ważność. Zapisy na kurs prowadzi Elżbieta Gasik w Urzędzie Gminy w Teresinie
pod nr tel: 046 864 25 49.
Elżbieta Gasik
(gł. specjalista ds. produkcji rolnej
MODR o/Bielice)

Tuż za podium

Osiem drużyn stanęło na starcie
Turnieju Halowego chłopców rocznika
1995/1996 o Puchar Dyrektora Gminne-
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go Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Walencika. Zawody rozegrano
w hali widowiskowej w Teresinie. Grano
systemem „każdy z każdym”, dlatego też
widzowie obejrzeli aż dwadzieścia osiem
pojedynków zanim poznali ostatecznego
zwycięzcę. Gospodarze zawodów wystawili dwie reprezentacje, które ostatecznie
uplasowały się tuż za podium - na czwartym i piątym miejscu. Klasyfikacja końcowa zawodów:
1.LKS Perła Złotokłos, 2.Unia 97

Sochaczew, 3.LKS Chlebnia, 4.KS Teresin I (Magdziak, Gral, Kamiński
D., Rutkowski, Szwarczewski, Ziółkowski, Żakowski, Felczak, Fura), 5.KS
Teresin II (Matusiak, Kwiatkowski,
Kaczmarek, Kamiński A., Jabłoński, Grabarczyk, Biegański, Kubski, Urzykowski,
Pawłowski), 6.WRKS Olimpia, 7.FC Płochocin, 8.KS Błonianka.
Trenerem rocznika 1995/96 w KS
Teresin jest Paweł Gadziała.
/red/
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Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla:
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzystów, pieszych,
- osób, które straciły w wypadku bliską osobę.
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na
drodze przedsądowej
oraz sądowej.
Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.
Bezpłatne konsultacje.
Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy !
Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą w Twoim domu
lub innym wybranym miejscu.

APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl
PROSTO Z GMINY
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Znamy program Teresińskiej Nocy Czerwcowej 2009 !
Właśnie
dobiegły końca rozmowy
w sprawie GWIAZD
na Teresińską Noc Czerwcową. Z dniem,
kiedy podpisane zostały już wszystkie
umowy, piknik teresiński jest już gotowy.
Spieszymy zatem naszych stałych gości
powiadomić o tegorocznych atrakcjach,
aby każdy, kto chce zaszczycić nas swoją
obecnością, już teraz mógł zarezerwować sobie czas na tę wspaniałą sobotę.
No właśnie. Pierwsza zmiana jaka będzie
miała miejsce to fakt, że Teresińska Noc
Czerwcowa odbędzie się w tym roku
w sobotę 20 czerwca 2009r, tak więc
zabawa do późnych godzin nocnych nie
będzie już obciążeniem dla ludzi pracujących. Najważniejsze dla nas, dla TOK-u
zawsze jest zapewnienie maksimum dobrej zabawy dla publiczności, zachowując
jednocześnie wysoki poziom artystyczny.
Stawiamy też na różnorodność mając na
uwadze, że w tym dniu gośćmi naszymi
są zarówno dzieci, młodzież i dorośli w
bardzo różnym wieku. Będzie mnóstwo
atrakcji muzycznych, sportowych, o które zadba dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a także konkursy dla
młodszych i starszych, pokazy artystyczne szkół i TOK-u. Jednak główną atrakcją
oraz największym zainteresowaniem cieszą się zawsze GWIAZDY. Tegoroczna

TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA to
występ wielkich osobowości sceny muzycznej:
* godz. 15.00 – koncert MAJKI
JEŻOWSKIEJ /Polska piosenkarka,
kompozytor, reżyser, współcześnie znana głównie z twórczości dla dzieci, choć
znaczna część jej dorobku to muzyka pop
dla dorosłych/;
godz. 17.30 – koncert zespołu
BABSZTYL /Utworzony w Gdańsku w
1977 roku jako zespół country, zdobywca
licznych wyróżnień i nagród. Z czasem

zespół rozwijał się i zmieniał swą stylistykę od typowego folku - poprzez poezję
śpiewaną i występy zbliżone do kabaretu
- w kierunku muzyki country-rockowej,
grupa reaktywowała się po 10-letniej
przerwie/;
* godz. 20.00 – koncert ANDRZEJA „PIASKA” PIASECZNEGO z zespołem /Polski wokalista popowy, autor

tekstów, aktor telewizyjny znany z serialu
„Złotopolscy”, w latach 90-tych wokalista zespołu „Mafia”, reprezentant kraju w
Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopenhadze w 2001r/;
*
godz.
22.00 – koncert
holenderskiego
wokalisty JAY’a DELANO /
Piosenkarz rodem z Holandii, wokalista
zespołu R’n’G,
śpiewa melodyjny pop z domieszką muzyki
hause i r’n’b, znakomicie wpisujący się
w trend reprezentowany przez Rhiannę,
Ushera czy Justina Timberlake’a/.
Dokładny program pikniku TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA opracowany i udostępniony będzie w okolicach
maja. Proszę śledzić naszą stronę internetową, słuchać nas w radiu, a także szukać
informacji o naszych działaniach w lokalnej prasie.
/TOK/
* Zdjęcia pochodzą z portali:
babsztyl.pl oraz miastomuzyki.pl

Ferie w Paprotni
W Szkole Podstawowej w Paprotni
ferie spędzało około 50 uczniów, szkoła
otwarta była także dla gości - uczniów
innych szkół. Podczas spotkań wszyscy
mogli uczestniczyć w turniejach tenisa
stołowego, w grach i zabawach świetlicowych. Dużą niespodzianką były zajęcia
basenowe w Kuźni Napoleońskiej, wyjazd do Kolorado w Warszawie i projekcje

filmów. Zorganizowano zawody sportowe
z udziałem uczniów z Budek Piaseckich
i Szymanowa. Rywalizacja była niezwykle zawzięta, zarówno podczas meczu w
dwa ognie, grach i zabawach ruchowych,
piłce nożnej, i siatkowej. Podczas ferii
każde dziecko otrzymywało smaczne
śniadanie. Ponadto uczniowie mieli do
dyspozycji jogurty, owoce i słodycze.

Z głęboki smutkiem i żalem żegnamy

Stefana Grzybka

wieloletniego Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Teresinie, w latach 1974-1982
Prezesa MLKS „Mazowsze Teresin”, opiekuna i zasłużonego społecznika.
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski
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Zarząd LKS „Mazowsze Teresin”

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmom –
Bakoma, Mars oraz Urzędowi Gminy,
a szczególnie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazaną pomoc.
Marta Baranowska
Katarzyna Misiak

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stefana Grzybka

wieloletniego Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w Teresinie, Osobę o wielkim sercu
i charakterze, z niesamowitą energią i siłą.
W naszej pamięci pozostanie Jego życzliwość serdeczność
i poczucie humoru.
Rodzinie Zmarłego i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Byli pracownicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość”
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ANPOL
Oferujemy:
- szycie odzieży roboczej solidnie i na wymiar,
z włączeniem własnego logo;
- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

Ceny bardzo konkurencyjne!

Spełniamy zamówienia z możliwością dowozu do odbiorcy.
Wystawiamy faktury VAT

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

PROSTO Z GMINY
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Teresin nie dał szans
Turniej o Puchar Dyrektora
Gimnazjum w Teresinie w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców na stałe wpisał się do sportowego kalendarza tamtejszej
szkoły. W czwartych zawodach
na starcie stanęło po sześć reprezentacji w każdej z kategorii - Gimnazjum z Lasocina, z Młodzieszyna, z Szymanowa,
z Rybna, z Wymysłowa i z Teresina. Zarówno ekipy siatkarek
jak i siatkarzy rywalizowały systemem w grupach. Gospodarze
nie okazali się zbyt gościnni i prezentując bardzo skuteczną grę
zgarnęli całą zwycięską pulę. Należy pochwalić bardzo sprawną
organizację imprezy, dzięki dużej pracy nauczycieli wychowania fizycznego uczących w Gimnazjum w Teresinie oraz pomocy uczniów z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół im. Kardynała

Stefana Wyszyńskiego. Tak przedstawia się klasyfikacja na podium:
Dziewczęta:
1.Gimnazjum Teresin /Kowalczyk Justyna, Szczypińska
Agnieszka, Wieczorek Justyna, Wieczorek Paulina, Szymaniak Justyna, Szymaniak Paulina, Konopka Monika, Chojnacka Ewelina, Świat Katarzyna, Tomaszkiewicz Anna/,
2.Gimnazjum Szymanów, 3.Gimnazjum Młodzieszyn;
Chłopcy:
1.Gimnazjum Teresin /Fabiszak Jakub, Leszczyński
Mateusz, Sowa Wojciech, Smotarski Mateusz, Świat Dawid, Kwasek Konrad, Jagiełło Andrzej, Nowacki Michał,
Chojnowski Szymon, Sękulski Mateusz, Banasik Tomasz/,
2.Gimnazjum Szymanów, 3.Gimnazjum Młodzieszyn;
/red/

Już wkrótce przełajowe II Grand Prix Teresina
Już 4 kwietnia 2009 r. zapraszamy wszystkich miłośników biegania na
II Grand Prix Teresina w Biegach Przełajowych. Ta największa tego typu impreza
w naszym powiecie w ubiegłym roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że tym
razem chęć udziału w zawodach organizowanych przez UKS
„Filipides” wyrazi jeszcze większa liczba zawodników.

Wzorem roku ubiegłego - po ostatnim biegu - najlepszym
zawodnikom wręczone zostaną statuetki oraz puchary, a każdy,
kto ukończy co najmniej trzy biegi, otrzyma pamiątkowy medal.
Już wkrótce na stronach internetowych www.filipides.esochaczew.pl pojawi się pełny regulamin zawodów.
Zapraszamy!
(UKS Filipides Teresin)

Mistrzostwo dla Aleksandry Klaty
Już po raz trzeci w teresińskiej hali
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
spotkali się łucznicy z całego kraju, rywalizując w Halowych Mistrzostwach
Mazowsza. Zawody odbyły się w konkurencjach indywidualnych, a poza mazowieckimi klubami, wystąpili w nich
zawodnicy z Kielc, Poznania i Kołobrzegu. Jak zawsze kunszt swój pokazali reprezentanci „Mazowsza” Teresin, młodzi
podopieczni Katarzyny Klaty. W konkurencji juniorek młodszych zwyciężyła
Aleksandra Klata. To ważny sukces Oli,
odniesiony na początku długiego sezonu. Powinien dodać jej dużą motywację
do dalszej pracy, aby kolejne sportowe
zwycięstwa stały się jej udziałem.. Wśród
młodzików, na drugim miejscu uplasował
się Adrian Barzyc.
Miejsca pozostałych zawodników z

Teresina: młodziczki - 9. J.Kierzkowska, młodzicy - 12. B.Ostrowski, juniorki
młodsze - 6. N.Juszczuk, juniorzy młodsi
- 4. A.Piórkowski, juniorki - 6. J.Rosa ,
juniorzy - 11. P.Piórkowski, 12. H.Bogucki.
Jedyny przedstawiciel starszego pokolenia „Mazowsza” i jednocześnie
szef sekcji teresińskiego łucznictwa –
Ryszard Kowalski w swojej konkurencji
– łukach bloczkowych wywalczył dobre
7 miejsce. Podczas zawodów mieliśmy
też miły moment, spotkały się bowiem
ze sobą trzy brązowe olimpijki z Atlanty
1996 r.: Katarzyna Klata, Joanna Nowicka (zakończyły już karierę sportową) oraz
cały czas czynna zawodniczka – Iwona
Marcinkiewicz, które zostały uhonorowane pamiątkowymi nagrodami.
Kolejny raz na medal spisali się rów-

nież teresińscy organizatorzy mistrzostw
z Ryszardem Kowalskim na czele, stwarzając wszystkim uczestniczącym ekipom
znakomite warunki startowe. Nagrody
dla najlepszych zawodniczek i zawodników wręczali: Wójt Gminy Marek Olechowski i Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard.
Przed nami cykl wielu zawodów łuczniczych na otwartym powietrzu, zaś kolejne Halowe Mistrzostwa Mazowsza już
za rok.
Marcin Maciąg

TOK zaprasza
8 marca 2009 r. godz. 17.00 - recital Aleksandry Żurawel
Aleksandra Żurawel - artystka ukraińska pochodzenia polskiego. Finalistka Międzynarodowego Festiwalu im. Anny German „Tańczące Eurydyki”,laureatka I Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Pieśni Bez Paszportu”. Specjalizuje się w repertuarze piosenek z repertuaru Anny German,
rosyjskich romansów, hebrajskich pieśni szabasowych. Koncertuje w całej Polsce i za granicą na
scenach teatrów i sal koncertowych. Serdecznie zapraszamy!
/TOK/
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Tenisowe Grand Prix rozstrzygnięte
Zakończyły się zmagania w ramach tegorocznej edycji
Grand Prix Teresina w tenisie stołowym. W nowej hali sportowej w Budkach Piaseckich ponad setka zawodników i zawodniczek stworzyła podczas czterech turniejów emocjonujące widowisko. Organizatorzy, którymi byli Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Teresinie i UKS „Tęcza” Budki Piaseckie przygotowali nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych w czterech
kategoriach wiekowych. Podajemy ostateczną klasyfikację na
podium w każdej z nich:
Dziewczęta, klasa I-IV: 1.Kowalska Anna (Budki Piaseckie)
45pkt, 2.Bylicka Magdalena (Budki Piaseckie) 35pkt, 3.Wojtczak Aleksandra (Budki Piaseckie) 35pkt /sklasyfikowano 7
zawodniczek/.
Kobiety open: 1.Badowska Marzena (Budki Piaseckie)
39pkt, 2.Widyńska Aleksandra (Budki Piaseckie) 37pkt, 3.Banaszek Marta (Budki Piaseckie) 36pkt /sklasyfikowano 19 zawodniczek/.
Chłopcy, klasa I-IV: 1.Szost Konrad (Guzów) 43pkt, 2.Słomiński Mikołaj (Guzów) 39pkt, 3.Wargocki Kamil (Guzów) 35pkt, /
sklasyfikowano 10 zawodników/.
Chłopcy, klasa V-VI: 1.Wirowski Jakub (Żyrardów) 45pkt, 2.Nowak Michał
(Wyczółki) 35pkt, 3.Fijołek Artur (Budki Piaseckie) 35pkt /sklasyfikowano 22
zawodników/.
Chłopcy, gimnazja: 1.Nowak Adrian (Wyczółki) 35pkt, 2.Wróblewski Konrad
(Budki Piaseckie) 34pkt, 3.Wargocki Damian (Wiskitki) i Ziemkiewicz Bartłomiej (Wiskitki) – obaj po 25pkt /sklasyfikowano 26 zawodników/.
Mężczyźni open: 1.Winnicki Damian (Łowicz) 43pkt, 2.Jurzyk Radosław
(Budki Piaseckie) 35pkt, 3.Piotrowski Piotr (Iłów) 29pkt /sklasyfikowano 40 zawodników/.
(red)

O Puchar Wójta
Wyjątkowy turniej piłkarski, którego ozdobą był występ
Tomasza Hajto, zgromadził na starcie osiem futbolowych ekip.
Gra byłego reprezentanta Polski, obecnie obrońcy ŁKS-u stanowiła raczej epizod całych zawodów, które z kolei obfitowały w
wiele emocjonujących pojedynków. Tegoroczny halowy turniej
piłkarski o puchar Wójta Gminy Teresin przeszedł już do historii. Przeszedł jako jedna z najlepiej zorganizowanych tego typu
imprez w powiecie sochaczewskim. Zasłużone zwycięstwo w
turnieju odniosła ekipa Dach-Max z Teresina, prowadzona przez
Piotra Tymorka. Na zakończenie Starosta Powiatu Tadeusz Koryś i Wójt Gminy Marek Olechowski wręczyli wszystkim zespołom puchary i nagrody. Wyniki:
Grupa 1
Dan-Ros – Jacuzzi 1:1, Dudek (w tej drużynie zagrał T.Hajto

oraz K.Bartosiewicz) – DSV 2:1, DSV – Jacuzzi 0:2, Dan-Ros –
Dudek 0:3, Jacuzzi – Dudek 2:1, Dan-Ros – DSV 2:0
Grupa 2
Sonoco – Tesco 0:1, Dan-Foss – Dach-Max 0:3, Sonoco –
Dan-Foss 0:1, Dach-Max – Tesco 0:0, Sonoco – Dach-Max 0:4,
Tesco – Dan-Foss 1:3
o VII miejsce: Sonoco – DSV 3:0
o V miejsce: Tesco – Dan-Ros 3:2
o III miejsce: Dudek Transport – Dan-Foss 2:2 /karne
wygrał Dudek Transport/
Finał: Dach-Max Teresin – Jacuzzi Sochaczew 4:1
Końcowa kolejność: 1.Dach-Max Teresin, 2.Jacuzzi Sochaczew, 3.Dudek Transport, 4.Dan-Foss, 5.Tesco, 6.Dan-Ros,
7. Sonoco, 8. DSV. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Jarosława Gowina (Dudek), a najlepszym bramkarzem – Rafała
Rackiego (Jacuzzi).
/red/

Wystrzelał złoto
Ogromnym sukcesem łucznika Mazowsza Teresin, Adriana Barzyca zakończył się
halowy Memoriał Józefa Kolomskiego, rozegrany w hali kieleckiej Stelli. W silnie obsadzonej rywalizacji młodzików zawodnik nasz nie miał sobie równych, zdobywając złoty
medal. Podopieczny Katarzyny Klaty to przedstawiciel młodych talentów teresińskiego
Mazowsza. Gratulujemy Adrianowi ważnego zwycięstwa i czekamy na kolejne w jego
tak naprawdę dopiero rozpoczynającej się karierze sportowej.
Marcin Maciąg
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