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Drodzy Mieszkańcy!
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzymy Wam, by Święta Wielkanocne
przyniosły radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich pokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wójt Gminy
Marek Olechowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
wraz z członkami Rady Gminy

obrazek na okładkę: www.nadzieja.pl
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Z wizytą w Pawłowicach
Wyjątkowego gościa powitali parafianie z Pawłowic w niedzielę 15 marca. Mszy św. o godz. 9.00 przewodniczył bowiem,
arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz, który przybył do Pawłowic z wizytą duszpasterską. Dostojny gość spotkał się
także z wójtami gmin Teresin, Kampinos, Leszno, Błonie, jak również z rodzicami dzieci, które niebawem przystąpią do Pierwszej
Komunii Świętej. To było prawdziwe święto pawłowickiej parafii, której proboszczem jest ks. Mieczysław Mackiewicz.

Złoty Jubileusz Kapłaństwa
W niedzielę 22 marca, proboszcz parafii Szymanów, ks. Kanonik Paweł Flaszczyński obchodził jubileusz 50-lecia posługi
duszpasterskiej. Podczas uroczystej Mszy św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, licznie zgromadzeni parafianie,
szczególnie dziękowali Jubilatowi za 17 lat owocnej pracy w Szymanowie.
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Informacje o postępowaniach przetargowych
W Urzędzie Gminy w Teresinie od grudnia 2008 r. do chwili przekazania materiałów do publikacji w gazecie, zostały
wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), na realizację n/w zadań:
1. „Modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin” (droga nr 380838W w miejscowości Witoldów, droga nr 380813 w miejscowości Mikołajew, droga - ulica
Nowa w miejscowości Granice, droga - ulica Leśnej w miejscowości Granice, droga - ulica Wschodniej w miejscowości,
droga - ulica Długa w miejscowości Teresin, droga zlokalizowana pomiędzy ul. Kaską i ul. Wiśniową w miejscowości Teresin, droga - ulica Gnatowicka zlokalizowana w miejscowości
Paprotnia, droga - ulica Wiosenna zlokalizowana w miejscowości Seroki – Parcela, droga nr 380828 w miejscowości Nowe
Paski, droga nr 500012 W zlokalizowana w miejscowości Nowa
Piasecznica, droga nr 380802W zlokalizowana w miejscowości
Izbiska): przetarg został rozstrzygnięty. Wykonawcą będzie firma DROGBUD 38-100 Srzyżów. Wartość zamówienia wynosi
1.397.160,15 zł.
2. „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia

w Szymanowie – II etap”: postępowanie w trakcie realizacji.
3. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Teresin: ul. Teresińska - Kaska”: przetarg unieważniony. Przygotowywane jest nowe postępowanie przetargowe na pierwszy etap
zadania.
4. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie - III etap.”: postępowanie w trakcie realizacji.
5. „Przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie, obręb Pawłówek - III etap.”: postępowanie w trakcie realizacji.
6. „Budowa chodnika w miejscowości Dębówka - od km
0+000 do km 1+054.”: postępowanie w trakcie realizacji.
7. „Termomodernizacja budynku Teresińskiego Ośrodka
Kultury w Teresinie”: postępowanie w trakcie realizacji.
/red/

Wyremontowane drogi

ul.Świerkowa w Paprotni

Parking przy drodze na cmentarz
w Szymanowie

Droga w Serokach

oraz nowe oświetlenie

na ul.Ogrodowej w Paprotni.

w Witoldowie

w Strugach

w Ludwikowie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Teresin sprzeda działkę o pow. 1740m2 wraz z budynkiem mieszkalnym
w Paskach Nowych. Informacje pod nr tel.: (046) 861-37-10 lub 861-37-21.
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Obrady Rady
W piątek 27 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Teresinie
odbyła się XXIX sesja Rady Gminy
Teresin. Efektem obrad było podjęcie
dziesięciu uchwał.
Obrady rozpoczęły się jednak od informacji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Teresin w 2008 roku. Głos
w tej sprawie zabrał zastępca kierownika
Posterunku Policji w Teresinie sierż. Mariusz Jakubczak, a następnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Impuls” Agnieszka Ptaszkiewicz. Odbyła się też dyskusja
na temat ewentualnych rozwiązań w celu
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.
Pierwsza z podjętych podczas XXIX
sesji uchwał dotyczyła zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie
planowanego deficytu. Środki z kredytu
w wysokości 455 tys. zł mają być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Sieć wodociągowa (Spacerowa,
Książęca, Piaskowa, przyłączenie studni
– Strażacka do SUW Granice)”.
Następnie radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
Rada Gminy uchwaliła także, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Teresin.
Plan obejmuje obszary położone w obrębach geodezyjnych Teresin-Gaj, SHRO
Szymanów, Nowa Piasecznica, Budki
Piaseckie, Maurycew i Granice.
W kolejnej części obrad podjęto
uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin, tym razem części obrębu
geodezyjnego Granice. Podstawowym
przeznaczeniem danego terenu, obejmującego trzy działki ewidencyjne, będzie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Plan wyznacza również tereny poszerzenia dróg dojazdowych.
Dalej, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin, obejmującego
część obrębu ewidencyjnego Teresin Gaj.

Jak wyjaśniła Joanna Kucharek-Matos
(Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w Urzędzie Gminy Teresin),

obszar objęty planem przylega do projektowanej obwodnicy Teresina. Jest to ten
obszar, który wygrał w ogólnopolskim
konkursie „Grunt na Medal” jako najlepszy teren inwestycyjny w województwie
mazowieckim. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przedmiotowy
teren przeznaczony jest do rozwoju funkcji gospodarczych, pod zabudowę produkcyjną i usługową, składy i magazyny
o zwiększonych parametrach ekologicznych. Sporządzenie planu ma przyczynić
się do zwiększenia terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Teresin.
Rada Gminy podjęła również uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Teresin, obejmującego część wsi Seroki-Parcela. Obszar,
którego dotyczy uchwała jest wyznaczony od południa linią kolejową, od
zachodu i północy drogami gminnymi,
a od wschodu granicą administracyjną
z gminą Błonie. W Studium obszar ten
jest przewidziany do rozwoju funkcji
zabudowy mieszkaniowej z usługami
(75ha), funkcji produkcyjno-usługowych
(12 ha), produkcji rolnej (57 ha) oraz komunikacji drogowej.
Podczas XXIX sesji Rada Gminy
w Teresinie zdecydowała o sprzedaży
niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stary Mikołajew gminy
Teresin. Według informacji, jakich udzieliła zebranym Gabriela Morga (kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

i Przestrzennej), projekt uchwały dotyczy
przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, przeznaczonej pod
zabudowę zagrodową z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej. Z części gruntu został wydzielony pas przeznaczony
na poszerzenie drogi, pozostały teren został podzielony na dwie działki (1443 m2
i 1445 m2). Rzeczoznawca wycenił wartość gruntu na 28,85 zł/m2.
Podjęto również uchwałę w sprawie
sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Skrzelew gminy
Teresin.
Kolejnym punktem obrad, miało być
podjęcie uchwały sprawie nabycia działek, położonych w obrębie Teresin Gaj
gminy Teresin z przeznaczeniem na urządzenie ulicy. Jednak ze względu na istniejące - zdaniem części radnych i sołtysów
- wątpliwości, związanych z ustaloną
ceną wykupu działek, Rada Gminy zdecydowała o przeniesieniu dalszej dyskusji
i głosowania na jedną z następnych sesji.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
o obniżeniu stopy procentowej od niespłaconych rat za nabytą od Gminy
nieruchomość w Teresinie-Gaju. Nieruchomość została nabyta przez dotychczasowych lokatorów, Polaków, repatriantów
z Kazachstanu, zaproszonych dziesięć lat
temu przez Gminę Teresin.
Rada Gminy podjęła również uchwałę
intencyjną w sprawie przystąpienia Gminy Teresin do projektów kluczowych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, mających na celu
informatyzację urzędów pn: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa”.
/red/

Dyrektor zrezygnował
Z dniem 28 lutego 2009 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, Grzegorzem Więckiem.
Z wnioskiem o rozwiązanie umowy wystąpił zainteresowany, motywując swą decyzję względami
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osobistymi. Pełnienie obowiązków, do czasu powołania nowego dyrektora szkoły, Wójt Gminy
powierzył dotychczasowemu zastępcy dyrektora
szkoły, Alicji Jachimczyk. Nowy dyrektor szkoły
zostanie wybrany w drodze konkursu.
/red/
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W oczekiwaniu na gaz
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w II kwartale tego roku firma
SIME Polska Sp. z o.o. zamierza uruchomić gazociąg średniego ciśnienia z Błonia do Sochaczewa i rozpocząć sprzedaż
gazu. W Teresinie gazociąg na dziś jest
ułożony w ulicach Szymanowskiej, O.M.
Kolbego i Alei XX-lecia. Przeprowadzona w ubiegłym roku ankieta dała pewien
pogląd, co do rozkładu ewentualnych
podłączeń do naszej sieci gazowej. Przy
planowaniu dalszej gazyfikacji Teresina
potrzebna jest pewność, co do ilości podłączeń na poszczególnych ulicach. Stąd
prośba SIME Polska, by w możliwie krótkim okresie, zainteresowane osoby lub
podmioty zdeklarowały się, co do ilości
potrzebnego gazu i terminu podłączenia
do sieci.
Aby zostać odbiorcą gazu, należy zrealizować siedem kroków. Oto one:
1. pobranie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
2. złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
3. określenie warunków przyłączenia,
4. zawarcie umowy o przyłączenie,
5. realizacja umowy o przyłączenie,
6. zawarcie umowy sprzedaży gazu

ziemnego,
7. dostawa gazu ziemnego.
Warto w tym miejscu zauważyć, że
gaz ziemny jest paliwem nowoczesnym,
bezpiecznym i ekologicznym. Przy analizie, jakie korzyści odniesiemy przy
zmianie dotychczasowego paliwa, należy
uwzględnić następujące fakty. Do przygotowania posiłków i ciepłej wody dla typowej rodziny potrzeba w skali roku max
760 m3 gazu o wartości opałowej 39 MJ/
m3. Max zapotrzebowanie gazu na ogrzewanie budynku, w zależności od izolacji
cieplnej ścian (100 W/m2 – 70 W/m2)
i powierzchni (100 m2 – 200 m2), wynosi
od 2000 m3 do 3800 m3 gazu dla izolacji 100 W/m2 i od 1600 m3 do 3000 m3
gazu dla izolacji 70 W/m2. W zależności
od sposobu regulacji układu centralnego ogrzewania (zawory termostatyczne,
regulacja centralna pogodowa) liczba
godzin pracy palnika w ciągu roku waha
się od 2100 do 1550 godzin. W okresie
zimowym (październik – marzec) zużycie
gazu wynosi około 79 % całego rocznego zużycia. Przy określaniu zużycia gazu
przez dany odbiornik należy stosować
uproszczony przelicznik: 10 kW = 1,0 m3
gazu.

Mam nadzieję, że te podstawowe informacje pomogą przyszłym odbiorcom
podjąć właściwe decyzje.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać w siedzibie biura firmy
w Sochaczewie, ul. Warszawska 31 lub
pod telefonem biura (046) 862 43 38
i 606 423 728.
SIME Polska jest nadal zainteresowana możliwie szybką i o szerszym
zakresie gazyfikacją obszaru Teresina.
Jednak należy też pamiętać, że każda
taka inwestycja musi być pod względem ekonomicznym opłacalna. Stąd
konieczność posiadania przez SIME
Polska kompletnej wiedzy na temat
przyszłych podłączeń. Stąd ponowna
prośba o składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Tempo spływu
tych wniosków będzie determinowało
czas i zakres przyszłych inwestycji na
tym terenie.
Stanisław Popławski
Dyrektor ds. Inwestycyjnych firmy
SIME Polska

Policyjne sprawozdanie na sesji
Gościem XXIX sesji Rady Gminy w Teresinie był Zastępca Komendanta Posterunku Policji w Teresinie sierż. Mariusz
Jakubczak. Jego wizyta miała na celu zapoznanie zebranych z efektami działalności Posterunku w minionym roku

Ze sprawozdania z pracy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Teresinie dowiedzieliśmy się zatem, że stan etatowy
posterunku wynosi dziesięciu policjantów, natomiast faktyczna obsada to osiem
osób. Miejmy więc nadzieję, że wolne
dwa wakaty szybko zostaną uzupełnione, co z pewnością będzie miało wpływ
na poziom bezpieczeństwa na naszym
terenie. Na wyposażeniu Posterunku
w ubiegłym roku był jeden radiowóz, ale
od grudnia przybył jeszcze jeden. Przeprowadzono 193 postępowania, w tym 127
PROSTO Z GMINY

o charakterze kryminalnym, a 8 o charakterze gospodarczym. Skierowano łącznie 56
aktów oskarżeń, stwierdzono 162 czyny,
wykryto ogółem 85 spraw. W 2008 r. osiągnięto wykrywalność na poziomie 52,1%,
dla porównania w roku 2007 r. wyniosła
ona 63,6%. Policjanci posterunku w Teresinie nałożyli w ubiegłym roku 337 mandatów karnych na łączną kwotę 56.980 zł.
W 2008 r. przeprowadzono 1040 interwencji, z czego 71 to interwencje domowe. Policjanci prowadzili czynności
związane z zapobieganiem przestępczości wśród nieletnich poprzez liczne kontakty z dyrekcjami szkół, pedagogami
oraz poprzez kontrolę terenów przyległych do szkół i na terenie szkół. Ponadto
prowadzono współpracę z przedstawicielami organów samorządowych, radnymi,
sołtysami i mieszkańcami gminy pod
kątem zapobiegania zjawiskom kryminogennym. „W ubiegłym roku policjanci
posterunku w Teresinie byli wielokrotnie

delegowani na służby prewencyjne do
KPP Sochaczew, co powodowało zmniejszenie służb na terenie gminy Teresin. Ponadto dzielnicowi zostali w znacznej mierze obciążeni prowadzeniem postępowań
w sprawach fotoradarów, co uniemożliwiało im w pełnym zakresie wykonywanie
nałożonych na nich obowiązków dzielnicowego” – wyjaśniał czasowe braki patroli na terenie gminy Teresin zastępca kierownika Posterunku, dodając – „Ponadto
zasadniczym problemem posterunku policji jest za mała obsada kadrowa oraz
słabe warunki lokalowe.” Sierż. Mariusz
Jakubczak podziękował władzom gminy
za wsparcie finansowe (częściowe sfinansowanie zakupu radiowozów), za sprzęt
komputerowy oraz meble przekazane dla
Posterunku Policji w Teresinie.
/red/
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Galimatias ‘2009

Już po raz ósmy Teresiński Ośrodek
Kultury gościł niesforne teatry z całego kraju. Po raz kolejny Ogólnopolski
Przegląd „Galimatias” potwierdził absolutną słuszność organizacji tego typu
imprez.
W marcowy weekend do Teresina
zjechali artyści, mający na swoim koncie
szereg nagród, jak i zupełnie początkujący. Jednoczyło ich wspólne środowisko
offowych zespołów teatralnych. Spektakle, które zaprezentowali w ciągu dwóch
dni na kameralnej scenie Ośrodka Kultury, cechowała niezwykła dojrzałość i wysoki poziom prezentacji. Aktorzy potrafili
rozśmieszyć, ale też intrygować. Publiczność, która podczas każdego spektaklu
szczelnie wypełniała salę, obserwowała

jakby żywą karykaturę otaczającej nas
rzeczywistości. Pomysł na zorganizowanie Galimatiasu narodził się osiem lat
temu. Dziś, z całą pewnością można uznać
go za „strzał w dziesiątkę”. Ci, którzy
odwiedzili Teresiński Ośrodek Kultury
w dniach 13-14 marca, nie zawiedli się.
Poza ucztą kulturalną, czekała na nich
specjalna gazetka galimatiasowa „Mętlik”. Każdego dnia Przeglądu przygotowywali ją licealiści z klasy dziennikarskiej
Zespołu Szkół im. Kard. Wyszyńskiego
w Teresinie. Redakcyjną pieczę na nimi
trzymała Katarzyna Rączka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Tematyczna prasa tylko wzbogaciła i tak już
wysoką jakość organizacji imprezy.
Spośród trzynastu spektakli konkursowych Nagrodę Główną Przeglądu Galimatias, jury zgodnie przyznało Grupie
Teatralnej PUK-PUK ze Świdnika za
widowisko „Nasza klasa”. Spektakl opowiadał o problemach relacji młodzieży
z rodzicami i rówieśnikami. Druga Nagroda powędrowała do Katowic dla Teatru
MOMO za spektakl „Szary”. Natomiast,
Trzecią Nagrodę otrzymał Teatr PRZED-

MIEŚCIE z Łańcuta za spektakl „Za szafą”. Jury w składzie Jarosław Gajewski
(aktor Teatru Narodowego w Warszawie
i profesor stołecznej Akademii Teatralnej), Mikołaj Malesza (wybitny polski
scenograf, współpracujący z wieloma

teatrami w całej Polsce) oraz Wojciech
Lisiecki (pomysłodawca Przeglądu Galimatias) przyznali także, cztery równorzędne wyróżnienia.
Tegoroczny Przegląd to już historia.
Jego uczestnicy zgodnie jednak przyznali, że czekają już na IX Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias” w Teresinie. Zatem, do zobaczenia
za rok!
/red/

Rekolekcje w Radiu Niepokalanów (5-8 kwietnia 2009)
Rekolekcje dla Słuchaczy Radia Niepokalanów poprowadzi franciszkanin o. Leszek Łukczanin. Zapraszamy do uczestnictwa w dniach od 5 do 8 kwietnia. Plan Rekolekcji: 5 kwietnia (Niedziela Palmowa), 8 kwietnia
(Wielka Środa): nauki rekolekcyjne: godz. 10.15 (powtórki o 19.15), komentarz do Ewangelii: godz. 6.20, 15.15,
22.55. Nauk rekolekcyjnych będzie można słuchać w Radiu Niepokalanów na 102,7 FM oraz w internecie na
http://www.radioniepokalanow.pl.

Ziemia Chełmońskiego działa
Stowarzyszenie LGD,, Ziemia
Chełmońskiego”,
którego członkiem
jest gmina Teresin,
działa od 2008 roku. Została opracowana Lokalna Strategia
Rozwoju. Jest ona podstawą ubiegania się o środki z funduszy europejskich na różne lokalne działania, np. tworzenie
nowych miejsc pracy.
Pod koniec lutego w Mszczonowie na posiedzeniu, Zarząd
Stowarzyszenia zatwierdził wynik konkursu na obsługę Biura
LGD w Żabiej Woli. Pracownikiem została Dorota Tyszkowska, mieszkanka tej gminy. W trakcie posiedzenia dokonano
również rozstrzygnięcia konkursu na logo Stowarzyszenia.
Zgłoszono 10 prac, z których najlepszą, w ocenie jury, okazała
się zaprojektowana przez uczennicę radziejowickiego gimnazjum Hannę Gancarczyk (patrz u góry). Wybrane logo będzie
odtąd firmować „Ziemię Chełmońskiego” i wszelkie informacje
na łamach naszego miesięcznika. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 250 złotych. Nagroda główna i wyróżnienia
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w konkursie zostały wręczone laureatom w czasie wspólnych
,,imienin” patrona Stowarzyszenia Józefa, obchodzonego w sobotę 21 marca.
Ta ciekawa inicjatywa miała charakter integracyjny i ekologiczny. W tym dniu sprzątaliśmy ,,kawałek świata”, a konkretnie
teren na pograniczu gmin: Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice
i Żabia Wola. Po sprzątaniu zaprezentowano niekonwencjonalny i skuteczny sposób zagospodarowania odpadów. Całość akcji
zakończyła się wspólnym ogniskiem przy plebanii w Kuklówce. Mam nadzieję, że tak spędzone imieniny Józefa zainspirują
wszystkie gminy naszego Stowarzyszenia do podjęcia w przyszłości podobnych działań
Stowarzyszenie organizuje otwarty konkurs fotograficzny, którego regulamin dostępny będzie w internecie na stronie
gminnej www.teresin.pl Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
Marek Jaworski
Zastępca wójta Gminy Teresin
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Tę książkę warto przeczytać
Dnia 17 lutego br. w bibliotece
Szkoły Podstawowej w Teresinie
odbył się konkurs „Tę książkę warto przeczytać”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów klas I-VI. Każdy zaprezentował wybraną przez
siebie książkę. Zawodnicy mieli
maksymalnie 5 minut, aby przekonać zebranych do przeczytania
proponowanej przez siebie lektury.
Wśród omawianych książek były
pozycje z klasyki (Grimm, A. Lindgren) oraz najnowsze pozycje literatury młodzieżowej (D.Terakowska, J.K.Rowling). Jury oceniało oryginalność prezentacji, poprawność językową, płynność

i intonację wypowiedzi. Pierwsze miejsce przyznano Patrycji
Łupińskiej z klasy III b, drugie miejsce zajęła Sonia Pietz
z klasy V b, zaś trzecie Natalia Łupińska z klasy VI b. Uczennice, które zajęły dwa pierwsze miejsca, reprezentowały naszą
szkołę 11 marca br. w Sochaczewie. Podczas konkursu na etapie powiatowym Patrycja Łupińska, zachęcając do przeczytania książki Astrid Lindgren „Emil ze Smalandii”, zajęła
I miejsce w kategorii klas I-III. Umiejętność wypowiadania
się na temat przeczytanej książki połączona z talentem recytatorskim po raz kolejny zachwyciła jury. Serdecznie gratulujemy
Patrycji i życzymy dalszych sukcesów!
Dorota Rachoń
nauczyciel bibliotekarz
Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie

Czy czujemy się bezpiecznie ?
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS”
przeprowadziło wśród mieszkańców
Teresina ankietę nt. Bezpieczeństwa
w naszej gminie. Ankietę wypełniło
104 respondentów. Jej wyniki przedstawiła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agnieszka Ptaszkiewicz, podczas
XXIX sesji Rady Gminy Teresin.
Wyniki ankiety wskazują, że 63%
respondentów nie czuje się bezpiecznie
w naszej gminie. Nadzór policyjny za
wystarczający uznało jedynie 14% osób.
Pozostałe osoby/ 86% / uważają, że jest
raczej niewystarczający /43%/ lub zupełnie niewystarczający /43%/ Tylko jedna
osoba oceniła pracę policji jako bardzo
dobrą. 12% osób uważa pracę policji
za ponadprzeciętną, 29% za przeciętną,
a 59% za słabą lub złą.
W „Uwagach” najczęściej pisano o :
* Zbyt małej liczbie patroli, szczególnie po godz.17-tej i w nocy. Najbardziej brakuje patroli w soboty i w niedziele. Wnoszono też o patrole nie tylko
samochodowe, ale i piesze. Respondenci
domagali się patroli przede wszystkim
w okolicy stacji PKP oraz w okolicach
szkół, na bocznych drogach, we wsiach.
* Konieczności ustanowienia całodobowego nadzoru policyjnego na posterunku policji i /lub umieszczeniu komisariatu/ w Teresinie. Wiąże się to ze
skargami na zbyt długi czas oczekiwania
na interwencję policji.
* Niepokojącym zachowaniu młodzieży. Najczęściej wnoszono o kontrolę: wokół budynku przy ulicy Torowej
i Krótkiej w Teresinie, przy sklepach
mieszczących się nieopodal stacji PKP,
przy szlabanie obok Szkoły Podstawowej
w Teresinie, w okolicach stacji PKP, czy
PROSTO Z GMINY

też na placu przed cmentarzem w Paprotni.
Respondenci proponowali również,
by grupki młodzieży były częściej legitymowane, zwłaszcza te, wracające nocą
ulicą Kolbego w Paprotni z pobliskiej
dyskoteki. Wówczas dość często dochodzi do chuligańskich wybryków.
* Stacji PKP. W związku z tym wnoszono o: częstsze patrole również w godzinach ostatnich pociągów wieczornych,
rozwiązanie problemu nietrzeźwej młodzieży, nadzór nad monitoringiem, jak
i nadzór nad terenami, które nie są objęte
monitoringiem.
* Sprawach drogowych, a szczególnie: o niebezpiecznym punkcie na skrzyżowaniu Rynkowej, Zielonej i Szymanowskiej /padł postulat utworzenia tu
sygnalizacji świetlnej/, o konieczności
wprowadzenia zakazu postoju nieopodal
skrzyżowania w Topołowie, o konieczności wprowadzenia kontroli prędkości na
ul. Kolbego.
Skargi dotyczyły też zachowania rowerzystów, a szczególnie braku stosowania przez nich oświetlenia rowerów w godzinach wczesno-porannych i po zmroku.
Jak zauważono, ten problem pojawia się
na naszych ulicach nagminnie. Inne skargi dotyczyły: bezdomnych psów stanowiących niebezpieczeństwo, zaśmiecenia
ulic i chodników. Ciekawym postulatem
okazał się ten o utworzeniu Straży Gminnej.
Odnosząc się do wyników przeprowadzonego badania, wójt Marek Olechowski pochwalił takie inicjatywy. Przyznał,
iż wyniki ankiety przygotowanej przez
Stowarzyszenie „Impuls”, nie są zaskakujące i pewnie byłyby podobne w każdym
miejscu naszego kraju, bowiem sytuacja

w Policji ogólnie nie jest dobra. „Utworzenie w naszej gminie komisariatu z 15osobową załogą wiąże się z zapewnieniem
odpowiedniego lokalu, czyli z wybudowaniem budynku dla Policji. Nawet, jeśli ten
warunek zostałby spełniony, nie ma gwarancji, że te 15 etatów będzie obsadzone,
bo KPP Sochaczew ma kłopoty z naborem.
Jest to problem ogólnokrajowy” – mówił
wójt Olechowski – „Miesiąc temu w powiecie sochaczewskim było 30 wakatów.
Ludzie nie chcą pracować w Policji, bo
nie mają żadnej motywacji, a na dodatek
często są obrażani przez kilkunastoletnich wyrostków. Zachowanie młodzieży
to kwestia przede wszystkim wychowania
w domach. Dziś młodzież często dorasta
w przekonaniu, że jest bezkarna”. Odnosząc się do kwestii znaczenia monitoringu - wójt potwierdził - że jest on wielokrotnie bardzo przydatny, o czym zresztą
przekonywał kierownik Posterunku
w Teresinie. Podał on kilkanaście przykładów, kiedy to dzięki nagraniom ujęto
i ukarano sprawców różnych wykroczeń. Nie ma zatem wątpliwości, co do
tego, że kamery sprawdziły się. „Warto
zastanowić się nad ich zamontowaniem
w kilku innych, newralgicznych punktach.
Na pewno przyczyni się to do poprawy
bezpieczeństwa” – stwierdził dalej wójt.
Zwrócił również uwagę na potrzebę dalszego zabiegania u Komendanta Powiatowego o obsadzenie dwóch wolnych
etatów na Posterunku Policji w Teresinie.
„Dobrym pomysłem, podnoszonym również przez ankietowanych, jest powołanie
straży gminnej. Trzeba się nad tym zastanowić i rozważyć tę propozycję” – dodał
na zakończenie.
/red/
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Wielkie Wyzwanie na Odchudzanie
12 tygodniowy Program Edukacyjny
Trzecia
już
GRUPA
W S PA R C I A
powoli kończy
swoje spotkania. Uczestnicy
tej grupy pobili
rekord w ,,walce’’ ze zbędnymi kilogramami, po 8 spotkaniach ważyli o 64kg mniej !!! W każdy czwartek
o 19.00 w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Teresinie poznają zasady
prawidłowego odżywiania, wymieniają
się swoimi doświadczeniami kulinarny-

mi w oparciu o uporządkowane informacje (np.: pieczenie chleba w domu).
Rywalizują między sobą. Na zwycięzców czekają nagrody. Uczestnicy bardzo
przeżywają swoje osobiste efekty. Liczy
się każde 100gr i cieszy każdy utracony
centymetr z obwodów. Uwierzyli, że jest
to możliwe! Co więcej, bardzo wzrosła
ich aktywność fizyczna. Udaje im się też,
zachęcać do zmian swoich najbliższych.
Wiemy, że wszyscy musimy się zdrowo
odżywiać, by nie doprowadzać do niedoborów w swoich organizmach. Od tego
zależy nasze zdrowie, sylwetka, dobre samopoczucie i energia. Wiosna jest pięk-

ną porą do zmian. I jeśli chcesz wiedzieć
czy prawidłowo się odżywiasz, chcesz
zmienić swój styl życia na zdrowszy,
a potrzebujesz wsparcia i opieki trenera
odżywiania i aktywności - to w pierwszym tygodniu kwietnia ruszamy z kolejną Grupą Wsparcia. Musimy zdążyć do
wakacji. Dołącz do nas! Mimo rozpoczęcia spotkań nadal przyjmowane są zapisy.
Informacje i zapisy na spotkanie wstępne pod numerem tel. 0696 227 297.
Trenerzy Wellness CRW

DNI ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH

Kwiecień ‘2009r
Przypominamy, że w miesiącu kwietniu br. selektywna zbiórka odpadów będzie miała miejsce w dniach:
* 15 kwietnia /środa/ – miejscowości: Teresin, Seroki-Wieś , Ludwików.
* 16 kwietnia /czwartek/ – miejscowości: Paprotnia, Topołowa, Maszna, Pawłowice, Lisice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś,
Izbiska, Paski Nowe, Paski Stare.
* 17 kwietnia /piątek/ – miejscowości: Mikołajew, Witoldów, Kawęczyn, Strugi, Skotniki, Skrzelew, Maurycew, Pawłówek,
Szymanów, Dębówka, Budki Piaseckie, Piasecznica Nowa, Piasecznica Stara, Elżbietów, Hermanów.
Jednocześnie prosimy o wystawianie worków z segregowanymi odpadami najpóźniej do godz. 8.00 w dniu odbioru. Szkło
zbieramy do osobnego worka!
/red/

Artystycznie na Wielkanoc
Święta Wielkanocne tuż tuż… Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie organizuje dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, konkurs o tematyce świątecznej. Będzie to
konkurs na najpiękniejszą kartę świąteczną lub dekorację wielkanocną. Oto jego regulamin:
Cele konkursu: kształtowanie zainteresowań artystycznych,
rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności poprzez
działalność plastyczną, zachowanie tradycji wielkanocnych.
Warunki uczestnictwa:
- uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy
gminy Teresin,
- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę,
- do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która powinna
zawierać:
a) imię i nazwisko, b) adres, telefon, c) rok urodzenia /
uczniowie podają nazwę szkoły i klasę/,
- forma pracy dowolna.

Komisja konkursowa: Komisję konkursową powoła dyrektor biblioteki, a prace oceniane będą w czterech kategoriach
wiekowych:
1) dzieci do klas III szkół podstawowych włącznie,
2) dzieci do klas VI szkół podstawowych włącznie,
3) młodzież gimnazjalna i szkół średnich,
4) dorośli.
Termin dostarczenia prac upływa dnia 9 kwietnia 2009 roku.
Nasz adres: Gminna Biblioteka Publiczna, Al. XX - lecia 32,
96-515 Teresin, tel. (0-46) 861 33 60.
Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z wystawą
pokonkursową i wręczeniem nagród nastąpi w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 12.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Teresinie.
Serdecznie zapraszamy!
/Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie/

Zapra s z a my n a s tro n ę in t ern et o wą www. t eres in . pl
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, 046 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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K O M U N I K A T Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie, zameldowane aktualnie na terenie naszej
Gminy, które zawarły związek małżeński 50 lat temu tj. w 1959 roku, o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego,
w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku. Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim. Telefon kontaktowy – (046) 864-25-54.
Kierownik USC w Teresinie
Jolanta Kononowicz

K O M U N I K A T dotyczący becikowego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje, że uległy zmianie zasady przyznawania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

Po paszport do Ożarowa
Od 1. stycznia 2009 r. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego uruchomiony został punkt pełnej obsługi paszportowej, gdzie w jednym miejscu można złożyć
wniosek, jak i odebrać nowy paszport. Placówka obsługuje
mieszkańców Powiatów Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego.
W dniu 31 grudnia 2008 roku wygasło porozumienie zawarte między Powiatem Sochaczewskim i Wojewodą Mazowieckim, na mocy którego prowadziliśmy częściową obsługę paszportową tj. przyjmowanie wniosków paszportowych. Wojewoda
Mazowiecki wyraził zgodę na utworzenie punktów obsługi
paszportowej obejmujących minimum 100 tys. mieszkańców.
Tego wymogu sam powiat sochaczewski nie spełnia, dlatego też
od 2 stycznia 2009 roku wnioski paszportowe przyjmowane są
w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w Ożarowie Mazowieckim.
W nowej placówce można składać wnioski zarówno dla
dzieci, jak też dorosłych. Zajmuje się ona również obsługą biometryczną wniosków paszportowych oraz wydawaniem dokumentów.
W związku z wynikającą z zapisów ustawowych i regulacji unijnych koniecznością zmian w sposobie przyjmowania
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz
wszystkim bliskim
Ś.P.

Andrzeja Poddenka

wieloletniego pracownika
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Teresinie
składają
Dyrektor oraz współpracownicy
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wniosków paszportowych i uzależnieniem możliwości utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych na terenie powiatu od spełnienia szeregu daleko idących wymogów, wojewoda
Jacek Kozłowski postanowił utworzyć jeden wspólny punkt obsługi paszportowej dla dwóch sąsiadujących powiatów właśnie
w Ożarowie.
Biuro paszportowe:
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki,
tel. 022 733 72 16

Czynne:
Poniedziałek: 9.00 - 16.30
Wtorek: 8.00 - 15.30
Środa: 8.00 - 15.30
Czwartek: 8.00 - 15.30
Piątek: 8.00 - 15.30

UWAGA!
Zmiany dotyczące wymiany dowodów osobistych
Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje wszystkich obywateli, że z dniem 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008r.
Nr 195, poz. 1198), na podstawie których będą unieważniane
z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany
danych, zamieszczanych w dowodzie osobistym, nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich, zamieszkałych na terenie kraju, unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał
obowiązek wymiany.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, termin o którym mowa, wynosi cztery miesiące. Mówi o tym
art. 43 przedmiotowej ustawy.
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Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 287 z dnia 10 marca 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:
§ 1.
Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2.
W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3.
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.
§ 4.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz
wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Lech Kaczyński

GMINA TERESIN w Radio FAMA 94.9 FM
Od poniedziałku do piątku w korespondencjach w godzinach:
8.30, 17.15 oraz w sobotę o godzinie 10.30.

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
10 kwietnia o godzinie 12.20 – świąteczna rozmowa z zastępcą
wójta Gminy Teresin Markiem Jaworskim
Oraz w codziennym serwisie regionalnym o godz. 18.10.
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

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

Nowość! Mezoterapia bezigłowa
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00

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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W zdrowym ciele, zdrowy duch

Wśród zadań ogólnych, ujętych w planie pracy dydaktyczno- wychowawczej
Społecznego Przedszkola Integracyjnego
w Teresinie, zwrócono uwagę na przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
ocenianie zachowań służących, bądź też
zagrażających zdrowiu, a także uczenie
zasad warunkujących bezpieczeństwo
dzieci. To doskonale konsoliduje z te-

matem zorganizowanego w placówce
konkursu plastycznego pt. „W zdrowym
ciele, zdrowy duch”.
Celem konkursu było kształtowanie
postaw prozdrowotnych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, a także czerpanie
radości z możliwości wspólnego, rodzinnego rysowania, malowania, wydzierania
czy klejenia. Ostatni z wymienionych
celów wskazuje na to, że do udziału w
artystycznej rywalizacji, zaproszono nie
tylko dzieci uczęszczające do naszej placówki, ale także ich rodziców, dziadków
i rodzeństwo, dając równocześnie pełną
twórczą swobodę. Wszystko to sprawiło,
że powstały niezwykle urokliwe plastyczne arcydzieła.
Do rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję w składzie: A. Bogucka,
J. Cempel- Stępień, M. Kosińska,

H. Mytyk, M. Osiecka- Jaworska, G. Starus. Jury nie bez trudu wyłoniło najlepsze
prace:
I nagroda Dominik Zaręba, II nagroda Olga Hańderek, III nagroda Maja
Chojnacka i Maja Kołodziejak.
Wyróżnienia: Norbert Bajurski,
Martyna Wielogórska, Maja Tkaczyk,
Mikołaj Wierzbicki, Julia Nowak, Natalia Glińska, Maksymilian Klata, Lidia Ledzion, Aleksander Orzechowski.
Konkurs stał się doskonałą okazją do
twórczego działania wspólnie z mamą czy
tatą. Jednocześnie dał szansę na pogłębienie wiedzy przedszkolaków dotyczącej
zdrowego stylu życia, a przecież głównie
o to chodziło…
Anna Jaworska
nauczyciel Społecznego Przedszkola
w Teresinie

Refleksyjnie na Dzień Kobiet

„Zatrzymaj się... Odetchnij... Uspokój
serce... Okazją do tego jest zwykle niedzielne popołudnie. To czas na refleksje,
na naładowanie akumulatorów przed
zbliżającym się tygodniem pracy. Szczypta muzyki może w tym tylko pomóc.”

W ten sposób „kulturyści” z Teresińskiego Ośrodka Kultury promowali marcowy „Koncert z Duszą”. Jak się okazało,
zrobili to bardzo skutecznie, bowiem
8 marca sala TOK-u dosłownie pękała
w szwach. „Liczyliśmy na przybycie
mieszkańców Teresina i okolic, ale zainteresowanie wydarzeniem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania” – przyznał
potem dyrektor Mariusz Cieśniewski.
Ósmego marca na tamtejszej scenie swój recital zaprezentowało dwoje
artystów: Aleksandra Żurawel - ukraińska artystka polskiego pochodzenia,
zdobywczyni wielu prestiżowych nagród oraz Marek Jarzębowski - teresiński bard, artysta wielu dziedzin, laureat m.in.: Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Niepokalanowie, wielki miłośnik kultury i sztuki.
W wykonaniu solistki usłyszeliśmy
piosenki Anny German i rosyjskie romanse. Aleksandra Żurawel koncertuje w całej Polsce i za granicą, na scenach teatrów

i sal koncertowych. Jednak gorące przyjęcie teresińskiej publiczności na długo
jeszcze pozostanie w jej pamięci. Podobnie odebrano również występ Marka Jarzębowskiego. W jego wykonaniu zebrani
usłyszeli piosenki Elvisa Presley’a, Erica
Claptona, ale też Czesława Niemena, Ryszarda Rynkowskiego i innych sławnych
wykonawców. Dzień Kobiet w Teresińskim Ośrodku
Kultury
zakończył się
zatem wyjątkowo udanie,
nie tylko dla
licznie zgromadzonych
tam pań. „Ten
piękny koncert
rzeczywiście
naładował nas
niezwykle pozytywną energią” – mówili
opuszczający salę panowie.
/red/

Popiełuszko w Niepokalanowie

Wielką popularnością cieszył wyświetlany w niedzielę 15 marca w Niepokalanowie, pokaz premierowy filmu
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„Popiełuszko – wolność jest w nas”. Już
na godzinę przed seansem przed salą Św.
Bonawentury kłębił się tłum widzów, pragnących obejrzeć tegoroczne dzieło polskiej kinematografii. Seans wyświetlany
był dwukrotnie. Obraz jest skierowany
przede wszystkim do młodego pokolenia, które zna tamtą historię wyłącznie z
przekazów telewizyjnych lub rodzinnych.
Podczas obu seansów, salę Św. Bonawen-

tury wypełniły też osoby, które osobiście
doświadczyły czasu walki z ustrojem.
Dlatego też film okazał się dla nich wielkim przeżyciem. Miejmy nadzieję, że pomysł z wyświetleniem premiery filmowej
w Niepokalanowie będzie nadal realizowany. Ostatni pokaz udowodnił bowiem,
jak duże jest zapotrzebowanie na tego
typu przedsięwzięcie w naszej gminie.
/red/
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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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Szkolne sukcesy sportowe
Rewelacyjnie spisała się żeńska reprezentacja Gimnazjum
w Teresinie podczas powiatowych mistrzostw w piłce siatkowej.
Nie tracąc ani jednego seta, teresinianki bezapelacyjnie zdominowały turniej zdobywając zasłużony tytuł mistrzyń. Ostateczna kolejność turnieju: 1.Gimnazjum w Teresinie, 2.Gimnazjum

* * *
Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Paprotni wywalczyli
złote medale podczas mistrzostw powiatu w mini-piłce siatkowej chłopców. Na zawodach międzypowiatowych, do których w
ten sposób awansowali, zajęli wysokie drugie miejsce. Młodzi
siatkarze zdominowali najpierw zespoły z Pruszkowa i z Grodziska Mazowieckiego, jednak w dramatycznym finale nie dali
rady ekipie z Guzowa.
Kolejność turnieju międzypowiatowego: 1.SP Guzów, 2.SP
Paprotnia, 3.SP nr 6 Grodzisk Mazowiecki, 4.SP Żuków, 5-6.SP
nr 2 Pruszków i SP nr 1 Błonie.
* * *
Piłkarki nożne z Zespołu Szkół w Teresinie w kolejnym turnieju potwierdziły swoją wysoką, tegoroczną formę. Tym razem,
bezdyskusyjnie wygrały zawody rozegrane okazji Dnia Kobiet,
jakie odbyły się w hali sportowej MOSiR-u w Chodakowie.
Wystartowało tam osiem reprezentacji szkół z terenu powiatu.
Ostateczna klasyfikacja: 1.ZS Teresin, 2. ZS im.J.Iwaszkiewicza Sochaczew, 3.ZSR CKU Sochaczew, 4. Gimnazjum
nr 1 Sochaczew, 5. ZS CKP Sochaczew, 6. MOW Załusków,

Powiatowe w Sochaczewie, 3.Prywatne Gimnazjum Żeńskie
w Szymanowie, 4.Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, 5.-6.Gimnazjum w Szymanowie i Gimnazjum w Młodzieszynie.
W składzie Teresina zagrały: Kowalczyk Justyna, Szymaniak
Justyna, Szymaniak Paulina, Wieczorek Justyna, Wieczorek
Paulina, Szczypińska Agnieszka, Konopka Monika, Tomaszkiewicz Anna, Świat Katarzyna, Chojnacka Ewelina.
* * *
Finał mistrzostw powiatu w piłce siatkowej chłopców
w kategorii szkół gimnazjalnych okazał się meczem derbowym.
Naprzeciw siebie stanęły bowiem dwie drużyny z gminy Teresin. Gimnazjaliści z Teresina ostatecznie pokonali rywali z Szymanowa. Zresztą, w całym turnieju nie przegrali ani jednego
seta. Ostateczna kolejność turnieju: 1.Gimnazjum w Teresinie,
2.Gimnazjum w Szymanowie, 3.Gimnazjum w Młodzieszynie,
7. Gimnazjum nr3 Sochaczew, 8. Gimnazjum nr3 Młodziczki
Sochaczew.
W składzie Teresina zagrały: Przedlacka Małgorzata, Rosa
Małgorzata, Kozłowska Monika, Pierzchała Marta, Grzegorek
Barbara, Matejko Justyna.
R
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4.Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, 5-6.Gimnazjum w Wymysłowie oraz Gimnazjum w Wyczółkach.
Równie wielkim sukcesem zakończył się występ ekipy Teresina na zawodach międzypowiatowych. W Żyrardowie nasz
zespół wywalczył srebrny medal! W składzie Teresina zagrali:
Fabiszak Jakub, Leszczyński Mateusz, Sowa Wojciech, Smotarski Mateusz, Świat Dawid, Kwasek Konrad, Jagiełło Andrzej,
Nowacki Michał, Chojnowski Szymon, Sękulski Mateusz,
Banasik Tomasz.
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Puchar Polski dla Mariusza Zdanowskiego!
W dniach od 27 lutego do 1 marca 2009 roku w hali Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie odbył się Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym. LKS Greiner Mazowsze reprezentowało dziesięciu zawodników, a ich start zaowocował zdobyciem
złotego medalu przez Mariusza Zdanowskiego w kat. wag. do 69 kg.
Na najliczniej obsadzonym od wielu lat Pucharze Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym (283 zawodników), w najliczniej
obsadzonej kategorii wagowej do 69 kilogramów (46 zawodników),
bezapelacyjne zwycięstwo po sześciu wygranych walkach odniósł
zawodnik naszego klubu Mariusz Zdanowski. Tym samym, Mariusz
osiągnął na matach macierzystego klubu, swój największy sukces w
dotychczasowej karierze sportowej.
W
ten
sposób zapewnił sobie
awans
do
finałów
Mistrzostw Polski - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - Świętokrzyskie
2009. Został także powołany do reprezentacji Polski kadetów w zapasach w
stylu wolnym. Do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży awansowali też: Rafał Paliński, Dawid Wasilewski i Dawid Mechecki. Serdecznie
gratulujemy zawodnikom oraz ich szkoleniowcom - Ryszardowi Niedźwiedzkiemu, Ryszardowi Śliwińskiemu, Krzysztofowi Radkowskiemu,
Jackowi Szymańskiemu i Arturowi Albinowskiemu.
/red/

Srebrni Samorządowcy
Podczas IV Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Zakładów Pracy o Puchar Starosty Powiatu Sochaczewskiego, znakomicie
zaprezentowała się ekipa teresińskich samorządowców. W sobotę
7 marca w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nasza
ekipa zdobyła srebrne medale. Wręczenia nagród i pucharów dokonał
osobiście Starosta Tadeusz Koryś. W składzie samorządowców z Teresina wystąpili: Lech Kaźmierczak, Krzysztof Walencik, Hubert
Konecki, Dariusz Gałecki, Daniel Zdanowski, Ryszard Śliwiński,
Ryszard Niedźwiedzki, Jacek Szymaniak, Dariusz Tartanus.
Kolejność turnieju: 1.Komenda Powiatowa Państwowej Strazy
Pożarnej w Sochaczewie, 2.Samorządowcy Gminy Teresin, 3.Przedsiębiorcy Gminy Teresin, 4.Energop Sochaczew, 5.Jednostka Wojskowa w Sochaczewie (Bielice), 6. Polskie Młyny Teresin.
/red/

Jubileusz na sportowo
W hali sportowej Zespołu Szkół w
Teresinie odbył się I Zimowy Turniej w
piłkę halową dziewcząt. Zawody rozegrano w ramach Roku Jubileuszowego 35-lecia teresińskiej placówki i stały
na wysokim poziomie sportowym.
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
I.KS Zaborowianka Zaborów 12pkt
9:1 (Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
w Teresinie), II.ZS Teresin 9pkt 11:4
(Puchar Starosty Sochaczewskiego),
PROSTO Z GMINY

III.ZS im. J.Iwaszkiewicza Sochaczew 6pkt 7:6 (Puchar Wójta Gminy
Teresin), IV.LO Szymanów 1pkt 3:9
(Puchar firmy Magic-Sport Agnieszka
Grzybowska), V.ZS CKP Sochaczew
1pkt 5:14 (Puchar Tygodnika „Express
Sochaczewski).
Patronat medialny nad imprezą sprawował Tygodnik „Express Sochaczewski” oraz Radio Niepokalanów.
/red/
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