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Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne
Sala konferencyjna w „Chabrowym Dworku” w Serokach gościła reprezentantów władz powiatowych, gminnych oraz przede
wszystkim przedsiębiorców z terenu powiatu sochaczewskiego. Pierwsze z cyklu spotkań gminnych pod hasłem „Składniki środowiska gospodarczego na terenie Powiatu Sochaczewskiego” zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, rozpoczęło cykl konferencji Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczyło ponad 150 osób,
poprowadziła specjalistka z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa – Jadwiga Olszowska-Urban.
Jednym z istotnych punktów warsztatów była praca w pięciu grupach tematycznych, które zajęły się opracowaniem takich tematów
jak: dostępność do kapitału w powiecie sochaczewskim, środowisko i gospodarka, jakość życia, infrastruktura gospodarcza i społeczna, kapitał ludzki. Następne spotkanie Partnerstwa planowane jest w maju w Gminie Brochów.
/red/
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WIĘZIENIA NIE BĘDZIE !!!
To nie jest spóźniony żart primaaprilisowy. Decyzja ostateczna już zapadła. Więzienia na terenie po byłej jednostce
wojskowej w Teresinie Gaju nie będzie !!!
Walka naszego Samorządu z Ministerstwami Obrony Narodowej i Sprawiedliwości rozpoczęła się jesienią 2006 r. Momentami wydawała się beznadziejna, gdyż nie pomagały żadne
sensowne argumenty, mówiące o fatalnym wyborze miejsca na
zakład karny dla skazanych z niskimi wyrokami lub bliskimi
końca kary.
Bardzo szybko zareagowała także Rada Gminy Teresin, podejmując 14 grudnia 2006 roku uchwałę wyrażającą stanowczy
sprzeciw przeciwko przekazaniu terenów w Teresinie Gaju dla
służby więziennej. Ponad rok wcześniej pisałem do Agencji
Mienia Wojskowego o chęci przejęcia przez Gminę Teresin
obiektu po byłej jednostce na cele mieszkalnictwa komunalnego.
Pisząc ten tekst przeglądam dwie teczki z korespondencją
między mną, a kolejnymi ministrami począwszy od Zbigniewa
Ziobro i Radosława Sikorskiego na profesorze Ćwiąkalskim
i Bogdanie Klichu skończywszy. Warto być upartym, nawet w
sytuacjach, które zwykliśmy określać jako beznadziejne.
Dziękuję bardzo wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli mnie swym głosem sprzeciwu przeciwko lokalizacji jednostki penitencjarnej w naszej Gminie. Przecież to Państwo
latem 2007 roku w błyskawicznym tempie zebraliście przeszło 3

tysiące podpisów dorosłych mieszkańców, sprzeciwiających się
powstaniu więzienia w Teresinie. Dziękuję za pisemne interwencje w Ministerstwie wystosowane przez Radio Niepokalanów i Związek Międzygminny „ Mazowsze Zachodnie”.
Mając takie zaplecze, które jednym głosem mówiło „nie
– dla więzienia w Teresinie”, łatwiej mi było docierać do
osób, które mają decydujący głos w naszym Państwie. Teren
po jednostce wojskowej
w Teresinie Gaju wrócił
do Agencji Mienia Wojskowego i znalazł się na
liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży.
Może nie uda się go
nabyć na potrzeby Gminy, ale jedno jest pewne
– nowy właściciel nie
wybuduje nam więzienia, ani nie wykona żadnej innej, budzącej kontrowersje, inwestycji.
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Obradowali po raz trzydziesty
Sześć uchwał podjęła Rada Gminy Teresin podczas XXX sesji, jaka odbyła się 31 marca br. Poprzez podjęcie pierwszej z nich,
Rada zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Teresin na lata 2004 – 2010. Tym samym
przyjęto w zmienionym brzmieniu Program pn. „Rozwój gminnej bazy sportowej, turystycznej i kulturalno-oświatowej”.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Teresin”. Celem opracowania Planu jest sporządzenie dokumentu identyfikującego wszystkie zagadnienia związane z rozwojem miejscowości
i określenie pożądanych kierunków rozwoju Teresina na najbliższe dziesięć lat
oraz zaproponowanie hierarchii w planowanych działaniach. Propozycje pewnych inicjatyw i inwestycji są wynikiem
analizy stanu istniejącego i wizji rozwoju
miejscowości zawartych w ankietach wypełnianych przez mieszkańców Teresina
oraz dyskusji podczas spotkań poświęconych opracowaniu dokumentu. „Plan Odnowy Miejscowości Teresin” jest spójny
ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Teresin do 2020 roku.
Obie powyższe uchwały mają wpiPROSTO Z GMINY

sane w swojej treści zadanie „remont
i zakup wyposażenia do Teresińskiego
Ośrodka Kultury”. Jak poinformowała
zebranych Julita Labus-Kowalska (Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Teresin)
– „Obecnie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie na realizację wymienionego zadania. Zakres tego
zadania obejmuje wymianę centralnego
ogrzewania oraz zakup sprzętu nagłaśniającego.” Jak się okazuje - obowiązkowym
załącznikiem do wniosku o dofinansowanie miał być Plan Odnowy Miejscowości
Teresin, który po przyjęciu kilku poprawek, został przez radnych jednogłośnie
zatwierdzony.
Rada Gminy podjęła także uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2009. Program zakłada m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom dotkniętych problemem
alkoholowym pomocy psychospołecznej
i prawnej, prowadzenie profilaktycznej

działalności edukacyjnej i informacyjnej,
oraz wspomaganie działalności instytucji
i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
Podejmując kolejną uchwałę radni
przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Zgodnie z
Programem przeciwdziałanie narkomanii
realizuje się poprzez działalność profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną, poprzez leczenie, rehabilitację i reintegrację
osób uzależnionych, a także przez ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Podczas trzydziestej sesji Rady Gminy podjęto również uchwałę w sprawie
określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Teresin.
Następnie radni podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdania z realizacji Programu
Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami za lata 2007 – 2008 oraz sprawozdania z działalności poszczególnych
komisji Rady Gminy za ubiegły rok.
/red/
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Jak użytkujemy „sieć kanalizacyjną” ?!
Ostatnich kilka miesięcy wykazało, że niewłaściwe korzystanie z urządzeń
sieci kanalizacyjnej było
przyczyną wielu awarii. Co
można znaleźć w przewodach sieci kanalizacyjnej?
Otóż pomysłowość ludzka
nie zna granic… Poczynając od plastików, poprzez szmaty, aż
do elementów metalowych! To wszystko powoduje zatykanie
rur kanalizacyjnych, co wiąże się z wzywaniem samochodu
WUKO w celu udrożnienia sieci. Szmaty, sznurki i inne rzeczy,
które dostaną się w wirniki pomp w przepompowniach powodują ich uszkodzenia. To z kolei powoduje kolejne koszty napraw.
Apelujemy zatem do tych mieszkańców i użytkowników, aby
korzystali z sieci zgodnie z jej przeznaczeniem. Jest w naszym
wspólnym interesie, by ograniczyć koszty utrzymania, a nie je
zwiększać. Tym samym, prawidłowe użytkowanie pozwoli na
zakup innych urządzeń w celu usprawnienia funkcjonowania
kanalizacji.
Otrzymujemy od Państwa sygnały, że beczka asenizacyjna
wypuszcza ścieki na niektórych ulicach w Teresinie. Informujemy, że podobne czynności są rzeczywiście wykonywane, jednak beczka nie wypuszcza ścieków tylko następuje wówczas

płukanie wodą tych właśnie odcinków kanalizacji, na których
powstały wymienione zastoiny, spowodowane wrzuconymi
przedmiotami.
Należy również wspomnieć o kradzieżach, głównie żeliwnych dekli włazowych studni rewizyjnych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, bowiem rodzi ono poważne zagrożenie
zdrowia, a nawet ludzkiego życia! Odwiedziłem skupy złomu
i właściciele zostali uprzedzeni o takim zjawisku. Mamy nadzieję, że zostanie to potraktowane bardzo poważnie i złom tego
typu nie trafi już więcej na skup.
Zwracamy się także do odbiorców wody, by zwrócili uwagę
na swoje przydomowe zasuwy wody. Zdarzają się przypadki, że
zasuwy te przysypywane są ziemią i w razie awarii występuje
problem szybkiego jej znalezienia i odcięcia wody. Czas znalezienia zasuwy na podstawie map, uchroniłby od wielu strat,
jakie powstają w wyniku zalania wodą. Osoby, które nie wiedzą, w którym miejscu znajduje się posiadana przez nich zasuwa wody, mogą zgłosić się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie. Na podstawie analizy map jakimi
dysponuje Zakład, istnieje możliwość ustalenia danego miejsca
wi odszukania zasuwy przez konserwatora.
Marek Misiak
p.o. Dyrektora GZGK Teresin

Rozstrzygnięte przetargi
W Urzędzie Gminy w Teresinie zostały rozstrzygnięte przetargi:
1. Położenie nakładek asfaltowych:
- w Teresinie – ulica Długa, droga miedzy ul. Kaską
i ul. Wiśniową;
- w Granicach – ulice Leśna, Nowa, Wschodnia;
- w Paprotni – ulica Gnatowicka;
- w Witoldowie – droga nr 380838W;
- w Mikołajewie – droga - połączenie z Gminą Sochaczew;
- w Nowych Paskach – droga w kierunku Skarbikowa;
- w Serokach – Parceli – ulica Wiosenna;
- w Nowej Piasecznicy – droga nr 500012;
- w Izbiskach – droga - połączenie z Gminą Kampinos.
Przetarg na kwotę 1 397 160, 15 złotych wygrała firma
DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o,
ul.1 maja 42, 38 – 100 Strzyżów
2. Przebudowa budynku OSP w Szymanowie
Przetarg na kwotę 93 925,09 złotych wygrała firma USŁUGI
REMONTOWO – BUDOWLANE , ul. Krzywoustego 11, 26 –
300 Opoczno.
3. Budowa chodnika w Dębówce
Przetarg na kwotę 193 226,71 złotych wygrała firma HYDRO – INSTAL, ul. Rozlazłowska 23 d, 96 – 500 Sochaczew.
4. Budowa budynku OSP w Teresinie – III etap
Przetarg na kwotę 92 993, 39 złotych wygrała firma RENAL

– BUD, ul. Spacerowa 4, 05 – 870 Błonie.
5. Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia
w Szymanowie – II etap
Przetarg na kwotę 397 315,54 złotych wygrała firma ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY REM – BUD Sp.
jawna. ul. Aleja Jachowicza 2, 09 – 400 Płock.
6. Termomodernizacja budynku Teresińskiego Ośrodka
Kultury
Przetarg na kwotę 160 334, 05 złotych wygrała firma FOXBUD, ul. Norwida 8/43, 96 – 100 Skierniewice.
Zastępca Wójta
Marek Jaworski

Składamy wyrazy współczucia dla
Piotra Ostrowskiego,
pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie
w związku ze śmiercią ojca

Ś.P. Kazimierza OSTROWSKIEGO
- Dyrektor oraz współpracownicy

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.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESIN
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004
r. Nr 25, poz. 219 ) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca
2009 roku.

Nr obwodu
głosowania
1

Granice obwodu głosowania

Granice, Teresin-Gaj, Topołowa, Gaj

Siedziba
Obwodowej KomisjiWyborczej
Gimnazjum w Teresinie
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Gimnazjum w Teresinie
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

2

Teresin

3

Paprotnia

4

Izbiska, Lisice, Ludwików, Maszna,
Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Pawłowice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś, Stare
Paski

5

Elżbietów, Maurycew, Mikołajew, Pawłówek, Skotniki, Skrzelew, Strugi, Szymanów

6

Dębówka, Kawęczyn, Budki Piaseckie,
Nowa Piasecznica, Stara Piasecznica,
Witoldów

Szkoła Podstawowa
w Paprotni
Szkoła Podstawowa
w Paprotni

Gimnazjum w Szymanowie
Szkoła Podstawowa
w Budkach Piaseckich
lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w dniu 7 czerwca odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godzinach
od 8.00 do 22.00
Wójt Gminy /-/ Marek Olechowski

INFORMACJA URZĘDU GMINY w Teresinie
Osoby niepełnosprawne i starsze, które nie mają możliwości dojazdu do siedzib obwodowych komisji wyborczych w dniu
wyborów do parlamentu europejskiego 7 czerwca 2009 r, proszone są o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy w Teresinie
(sekretariat pokój nr 7) lub telefonicznie: /0-46/ 861 38 15 lub 0-605 57 20 40

Uwaga Przedsiębiorcy!
Kto z Państwa chciałby umieścić dane swojej firmy (tzn. adres, telefon kontaktowy, rodzaj działalności) na stronie internetowej
Gminy Teresin, proszony jest o kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy – pokój nr.7 (tel. 046 861-38-15) celem załatwienia formalności. USŁUGA JEST BEZPŁATNA.
Uruchamiamy również informację „dam pracę” i „szukam pracy”. Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem Urzędu Gminy
w Teresinie.
PROSTO Z GMINY
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XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal
Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2009”
- 15, 16, 17 maja 2009r
W piątek 15 maja
2009 o godz.
11.00 w Niepokalanowie nastąpi uroczyste otwarcie XXIV
Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2008. Tradycyjny przegląd
nadesłanych prac potrwa trzy dni. Festiwal AD 2009 odbędzie się w dniach
15, 16 i 17 maja 2009 roku.
Do tegorocznego Festiwalu zgłoszono 170 filmów i 47 programów radiowych oraz ponad 30 programów multimedialnych i ok. 20 stron internetowych
z 21 krajów: Australii, Białorusi, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Hong Kongu,
Indii, Indonezji, Irlandii, Kanady, Libanu, Republiki Czeskiej, Rosji, Słowacji,
Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii,
Włoch, USA i Polski. Przypomnijmy,
iż do głównych zadań Festiwalu należą
m.in.: coroczne podsumowanie polskiego
i światowego dorobku w dziedzinie filmu
i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi; wspieranie twórczości filmowej, radiowejj i multimedialnej

pozostającej w zgodzie z katolicką nauką
społeczną; poszerzenie wiedzy o formach
mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny; pomoc w międzynarodowej
dystrybucji i wymianie dzieł o podanych
wyżej wartościach. Organizatorem Festiwalu są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor Ojców Franciszkanów
– Niepokalanów.
Filmy będą oceniane w czterech kategoriach konkursowych: filmy fabularne,
filmy dokumentalne, programy telewizyjne, edukacyjne i katechetyczne oraz
filmy amatorskie. Programy radiowe
są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: słuchowiska oraz reportaże
i krótkie audycje cykliczne. Programy
multimedialne oraz strony internetowe
oceniane są bez podziału na kategorie.
W zakresie prac multimedialnych w miarę rozwoju konkursów w poszczególnych
kategoriach Komitet Organizacyjny może
wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe
podziały.
Uroczyste otwarcie Festiwalu odbywa
się w jego pierwszym dniu i obejmuje:
spotkanie inauguracyjne zakończone pro-

jekcją filmu konkursowego i wysłuchaniem programu radiowego wybranych
przez Komitet Organizacyjny. Programy
poszczególnych dni Festiwalu obejmują
prezentacje konkursowe, Mszę Św., rozważania religijne tzw. „Czas na refleksje”
i spotkania dyskusyjne. Natomiast uroczyste zakończenie Festiwalu obejmuje
Mszę św., ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacje nagrodzonych
prac. Główną nagrodą Festiwalu jest
GRAND PRIX NIEPOKALANÓW ‘AD
przyznawana za film niezależnie od jego
kategorii.
Szczegółowe informacje, przykładowe prace konkursowe oraz PROGRAM FESTIWALU dostępne są na
stronie internetowej www.warszawa.
mazowsze.pl/niepokalanow.
WSTĘP NA PROJEKCJE FILMOWE JEST BEZPŁATNY! PROJEKCJE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
W SALI ŚW. BONAWENTURY
(za Bazyliką w Niepokalanowie).
Serdecznie zapraszamy!
/red/

Wizyta ambulansu
W kwietniu na terenie jednego z Zakładów Opieki Zdrowotnej w Teresinie mieszkanki gminy Teresin miały możliwość bezpłatnego badania w ramach profilaktyki raka
piersi. Badania odbywały się w specjalnie stworzonym do tego celu ambulansie. Jako
element programu profilaktyki zdrowotnej badania były finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia i cieszyły się dużą popularnością. Niecodzienna akcja skierowana została
przede wszystkim do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie korzystały
z badania finansowanego przez NFZ. Warto dodać, że mammografia prowadzona była na
bardzo nowoczesnym sprzęcie.
/red/

Strażackie pogotowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie otrzymała
nieodpłatnie od sochaczewskiego Starostwa karetkę pogotowia. Oficjalne przekazanie karetki nastąpiło 31 marca.
Karetka była własnością Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Strażacy otrzymali mercedesa sprintera, rok prod. 2001,
wyposażonego w część medyczną. Należy jednakże pamiętać,
iż przekazane auto nie będzie sprawowało funkcji pogotowia
w sytuacjach doraźnych typu dojazdy do chorych itp. Strażacy
z Niepokalanowa będą wykorzystywać karetkę wyłącznie
jako pomoc w akcjach gaśniczo-pożarniczych, wspomagając
ratownictwo medyczne, również przy wypadkach drogowych. „Będziemy zapewniać pomoc przedmedyczną, tzn. do czasu przyjazdu lekarzy ze szpitala” – mówi Prezes niepokalanow-

6

skiej straży Br.Janusz
Kulak.
OSP Niepokalanów należy do struktur zintegrowanego
ratownictwa medycznego. Otrzymując karetkę, strażacy z Niepokalanowa wesprą
system państwowy
opieki medycznej, który może być niewydolny przy większej
liczbie poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym.
/red/
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Wiosna i Wielkanoc
w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Teresinie
W pracy przedszkola
wykorzystuje się naturalną chęć poznawania świata
przez dzieci, szczególnie
przy poznawaniu zjawisk
przyrodniczych. Aby uczulić dzieci na piękno przyrody, należy systematycznie
zapoznawać je ze zmianami pór roku i wywołanymi
przez nie zjawiskami przyrodniczymi. Jedną z form zaznaczania, zauważania zmian w przyrodzie jest kontynuowanie tradycyjnych obrzędów związanych ze zmianą pory roku.
W naszym przedszkolu pożegnanie zimy i powitanie wiosny
odbyło się 23 marca. Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały elementy dekoracyjne w salach, na korytarzu przed wejściem
do przedszkola. Tego dnia wszystkie dzieci zostały zaproszone
do grupy Muminki na wspólną zabawę – gry, konkursy, odgadywanie zagadek. Dzieci śpiewały wesołe wiosenne piosenki,
aby jak najpiękniej powitać wiosnę. Jeden z chłopców przeprowadził wywiad z Panią Wiosną, z którego wszyscy dowiedzieli
się różnych ciekawostek dotyczących zachowania się przyrody
o tej porze roku. Ten dzień wywołał wśród dzieci dużo emocji, były bardzo zaangażowane w wykonywane zadania, każdy
przedszkolak miał zielony element w swoim stroju. Na koniec

była słodka niespodzianka i zaproszenie za wspólny wiosenny
spacer.
Innym zwyczajem wiosenno-świątecznym podtrzymywanym w przedszkolu jest wykonywanie palm wielkanocnych
i malowanie jajek. Dzieci w tym przedświątecznym okresie
chętnie słuchały opowiadań nauczycielek skąd pochodzi zwyczaj robienia palm jak również ozdabiania jaj na różne sposoby.
Zarówno chłopcy jak i dziewczynki wykonywały z ochotą swoje dzieła. Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie
dla rodziców.
Zachwytom nie było końca.
Jak napisała M. Kielar-Turska „Tradycja spełnia ważną
i pożyteczną rolę zwłaszcza w rozwoju dziecka. Wśród elementów, które zasługują na uwagę są święta, zwyczaje, obrzędy
i obyczaje. Ich zanik zuboża nasze dziedzictwo kulturowe”. Poprzez przypominanie i kultywowanie różnego rodzaju tradycji
i obrzędów związanych ze zmianą pór roku dzieci mają świadomość, że są częścią środowiska przyrodniczego. Wiedzą, że
życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co
jest nam potrzebne do życia czerpiemy ze środowiska. Dlatego
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
to sposób na poszanowanie najbliższego otoczenia, a co się
z tym wiąże i jego tradycji.
Małgorzata Bańkowska
/nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie/

Strażacki „lany poniedziałek”
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa,
którą wszyscy doskonale znamy. Tradycja ta, umacnia się także
wśród strażaków na terenie naszej Gminy, zarówno u seniorów
jak i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Poza tradycją polewania, składamy również świąteczne życzenia napotkanym
mieszkańcom. Jest to również doskonała okazja do bliższego
poznania naszych sąsiadów, osób zamieszkujących miejscowości Gminy Teresin.
Tak bynajmniej czyni to MDP ze Skrzelewa.
Chcemy zatem serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom naszej Gminy i Parafii Szymanów za poświęcony
świąteczny czas. Jako opiekun grupy chcę gorąco podziękować
wszystkim młodym, którzy uczestniczyli w tej świątecznej akcji, dziękuje również rodzicom tych dzieci, że wyrazili zgodę na

uczestnictwo. Słowa uznania
kieruję do tych mieszkańców,
którzy przyjęli nas z uśmiechem, obdarzając zaufaniem
i radością, wspierając nasze
działania w różny możliwy
sposób. Wiele radości sprawiły Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Skrzelew słowa podziękowania Księdza Kanonika
Pawła Flaszczyńskiego z Parafii w Szymanowie, który w tym
roku obchodził niezwykły jubileusz 50-rocznicy święceń kapłańskich. Dziękujemy za słowa wyróżnienia i pochwały.
/Dh. T.Szymańczak - opiekun MDP OSP Skrzelew/

Najpiękniejsze palmy
Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie zorganizowano rodzinny konkurs
wielkanocny na najpiękniejszą palmę. Celem konkursu było nie
tylko przybliżenie treści biblijnych,
ale też kultywowanie polskich zwyczajów związanych z obchodami Niedzieli Palmowej oraz integracja rodziny poprzez zaangażowanie w to dzieło
wszystkich jej członków. Warunkiem
udziału w konkursie było dostarczenie
palmy, która musiała spełniać wymogi dotyczące tylko wielkości od 50 cm
do 150 cm. Na konkurs przyniesiono
PROSTO Z GMINY

48 barwnych palm, które można było podziwiać w holu szkolnym przez okres 2 tygodni. Spośród wystawionych palm powołane jury wybrało 10 najpiękniejszych prac.
Laureatami konkursu zostały rodziny Państwa: Andryszczyków, Chojnackich, Frenkielów, Lamentów, Linków,
Rogozińskich, Rosów, Rudnickich, Wasilewskich, Ziółkowskich.
Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplomy i okolicznościowe nagrody, których sponsorem był Urząd
Gminy w Teresinie.
Organizatorzy konkursu Beata Pałuba, Ewa Gliwa, Anna Makowiecka, Teresa
Romanowska, Barbara Załuska.
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„Świat na TAK” w Szkole Podstawowej w Teresinie

Pomaganie uczniowi w znajdowaniu
miejsca w społeczeństwie, uczenie poszanowania godności człowieka, poczucie przynależności do wspólnoty ludzi,
poczucie solidarności z innymi, gotowość
do podejmowania wyzwań ,uczenie różnych kompetencji społecznych to zadania
wychowawcze nauczycieli każdej szkoły.
Recepta na realizację tych celów w praktyce, to działanie, praktyczne przeżywanie z uczniami życia w pigułce czyli WOLONTARIAT.
W Szkole Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie wolontariat działa i rozkwita w klasach piątych
i szóstych już drugi rok. Opiekunem i entuzjastą wolontariatu jest pedagog szkoły
Dorota Targowska. W ubiegłym roku
uczniowie współpracowali ze stowarzyszeniem „Impuls” . Wolontariusze ankietowali stan potrzeb chorych mieszkańców

Teresina i okolic. Uczniowie sprzątali las,
zbierali makulaturę, pomagali w schronisku „Azorek”, czytali dzieciom książki
w przedszkolu, wreszcie podsumowali
rok pracy współorganizując Dzień Dziecka na festynie w szkole dla dzieci autystycznych na warszawskim Targówku.
Wszędzie przezwyciężali swoją nieśmiałość, niedoświadczenie, lęk uczyli się
czegoś więcej, jak pomagać.
W tym roku wolontariusze na co dzień
pomagają w swoich domach i u sąsiadów. Dokumentują to zapiskami w swoich zeszytach pomocy. Aktywnie działa
12 uczniów z ostatnich klas. W październiku wyjechali do Anina na VII
Anińskie Spotkania Integracyjne „Trwać
w nadziei”. Pod opieką Anny Szmechtig
uczniowie przez kilka godzin szykowali
poczęstunek, wręczali kwiaty i dyplomy niepełnosprawnym artystom po występach, pomagali niepełnosprawnym
w dotarciu na Mszę św. do kościoła, rozmawiali z nimi.
Swoje umiejętności dzieci prezentowały także w schronisku „Azorek”
czy na walentynkach w Domu Pomocy
Społecznej w Gawłowie. Organizowały
konkurs walentynkowy i przeprowadzały
loterię, na które samodzielnie zebrały nagrody rzeczowe. Każda akcja dawała im

i opiekunom coraz więcej radości i pożytku. Obecnie współpracują z Fundacją
„Klaun”, planują stworzenie zespołu organizującego występy dla dzieci chorych
na Dzień Dziecka w Warszawie i Sochaczewie. Radością była więc możliwość
wytypowania najlepszych wolontariuszy
i zgłoszenie ich na III sochaczewską edycję konkursu Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, która zakończyła się wspaniałą Galą w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Wytypowane uczennice to
•
Sandra Szczepańska, VI c
•
Patrycja Trzos, Va
•
Martyna Zych, Va
Z dumą i radością informujemy, że
wszystkie te uczennice zostały uhonorowane wyróżnieniem ich przez jury
konkursu. W imieniu władz gminy Teresin, do obecnych przemówił wicewójt
Marek Jaworski. Jego krótkie, serdeczne
przemówienie oddało wiernie atmosferę
dumy i radości z naszej młodzieży, którą
wszyscy odczuwaliśmy. Bardzo cieszyło
nas, że właśnie uczniowie naszej teresińskiej szkoły, byli pierwszymi w historii
edycji sochaczewskiej konkursu, reprezentantami młodszej kategorii wiekowej
konkursu - Ósemeczek!.
/red/

Ale Jajo! - zebraliśmy ponad tysiąc jaj
Tegoroczna Niedziela Palmowa upłynęła w Niepokalanowie
pod hasłem pomocy innym. Od kilku już lat dzieci ze Świetlicy Parafialnej pod opieką Karoliny Kuleszy przygotowują
kiermasz z dekoracjami wielkanocnymi. Jednak oprócz rozpoznawanego już w naszej parafii kiermaszu, po raz pierwszy do
Niepokalanowa zawitała AKCJA JAJO! Została ona zorganizowana przez Fundację Bank Żywności SOS w Warszawie,
a jej głównym celem była zbiórka świeżych jaj kurzych. Udało
się zebrać aż 1150 jaj! Cała zbiórka, która równolegle toczyła
się w 15 warszawskich Kościołach i zgromadziła 25 400 sztuk
jaj kurzych, które zostały przekazane do osób potrzebujących –
m.in. dzieci z domów dziecka, osób korzystających ze wsparcia
noclegowni, jadłodajni, Ośrodków Pomocy Społecznej, a także
placówek Markotu oraz Monaru.
Serdeczne podziękowania składam na ręce Proboszcza Parafii
w Niepokalanowie o.Andrzeja Kuśmierskiego, który umożli-

wił przeprowadzenie akcji. Dziękuję wspaniałym
wolontariuszom:
Iwonie Grabowskiej, Karolinie
Kuleszy,
Adamowi, Jasiowi i
Andrzejowi Krukowskim Przede
wszystkim jednak
serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w Niedzielę Palmową włączyli się w naszą
akcję. Serdeczne Bóg zapłać!
Kinga Kulesza,
koordynator Akcji

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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Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej
Stowarzyszenie
Pomocy
Rehabilitacji i Turystyki
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
„Promocja” powstało w listopadzie 1994 roku. To właśnie
jego członkowie od lat wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych,
organizując szereg akcji mających na celu
ułatwianie ich integracji ze społeczeństwem. Stowarzyszenie jest także inicjatorem i popularyzatorem nowych form
rehabilitacji. Tym razem, na niepełnosprawnych miłośników sportu i rekreacji
przygotowana została specjalna oferta.
Warszawska Olimpiada Młodzieży
Niepełnosprawnej odbywa się corocznie
już od dwunastu lat. Ideą Olimpiady jest
aktywizacja młodzieży sprawnej inaczej
w sporcie rozumianym jako rehabilita-

cja, edukacji rozumianej jako zdobywanie wiedzy ogólnej i zawodowej by brać
czynny udział w życiu społecznym na
szczeblu lokalnym oraz w Polsce, Unii
Europejskiej i na Świecie. Tak rozumiana aktywizacja jest nagradzana. Sprawni
inaczej laureaci zdobywają w ten sposób
potrzebny sprzęt rehabilitacyjny edukacyjny i dostosowawczy, przyznawany
w formie bonów (certyfikatów) za I i II
miejsca, zaś za III nagrody rzeczowe.
W sobotę 30 maja 2009r na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji Warszawa
– Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, dzielnica
Ursus m.st. Warszawy, odbędzie się XV
Jubileuszowa Warszawska Olimpiada
Młodzieży Niepełnosprawnej. W godzinach od 10.00 do 18.00 dzieci i młodzież
rywalizować będą w poszczególnych
konkurencjach, podzielonych na sześć
grup sprawnościowych. Uczestniczą

w nich dzieci i młodzież w wieku 7 – 25
lat z niepełnosprawnością fizyczną lub
fizyczną i umysłową występującą łącznie
z terenu Warszawy i Województwa Mazowieckiego. W każdej grupie są wyodrębnione trzy przedziały wiekowe: 7 - 12
lat, 13 - 16 lat, 17 - 25 lat. Każdy z uczestników może wystartować tylko w jednej
z sześciu GRUP SPRAWNOŚCIOWYCH
zależnie od stopnia sprawności ZAWODNIKA.
Zapisy dla grup
zorganizowanych do dnia 6 maja 2009 roku; dla
osób indywidualnych do dnia 6 maja
2009 roku lub od godziny 10.00 do
11.00 w dniu Olimpiady. Szczegółowe informacje na temat Olimpiady
dostępne są na stronie internetowej
www.stpromocja.pl.
/red/

Wiosennie, radośnie, aktywnie…
Szkoła Podstawowa w Paprotni w sposób szczególny przywitała tegoroczną wiosnę. Uczniowie długo
czekali na ten dzień. Pełni uśmiechu i energii postanowili przegonić szarą i ponurą zimę.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 8.45. Wszystkie klasy otrzymały do wykonania różnorodne zadania.
Najmłodsi pracowali w klasach, rysowali kwiaty, ptaki, układali wiosenne hasła i okrzyki. Starsi uczniowie tworzyli kolorowe nakrycia głowy, biżuterię, projektowali powitalny transparent, wykonywali latawce
i układali taniec do muzyki Vivaldiego. Wielką atrakcją była zabawa w podchody, wybrane zespoły z klas
I – VI bawiły się w wiosennych tropicieli. Dzieci poszukiwały zwiastunów wiosny w szkole i na terenie
szkolnym. Na szlaku czekało na nich wiele atrakcji – zagadki, rebusy.
O godzinie 11.00 wszystkie grupy zaprezentowały swoje dokonania. Dzieci pochwaliły się pięknymi
rysunkami i wiosennymi okrzykami, odtańczyły zabawny taniec. Klasy VI zaprosiły uczestników imprezy na
pokaz puszczania latawców. Nasze powitanie przypieczętowaliśmy uroczystym sadzeniem drzewek. W tym roku posadziliśmy jałowce.
Marta Baranowska, Katarzyna Misiak

Sprawdzian szóstoklasistów
Czwartek 2 kwietnia na długo zapadnie
w pamięci
każdego
trzynastolatka. Tego
Sprawdzian w Teresinie
dnia pisali
swój pierwszy poważny test na zakończenie szkoły podstawowej. W całym kraju
szóstoklasiści odpowiadali na pytania
zamieszczone w tzw. teście kompetencyj-

nym. Tym samym rozpoczął się tegoroczny okres egzaminów szkolnych.
Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9.00
i trwał 60 minut. Dla wszystkich uczniów
w Polsce test był taki sam. Jak poinformował nas Bogusław Bęzel, Pełnomocnik Wójta do spraw Oświaty w Gminie
Teresin, łącznie w szkołach podstawowych, mieszczących się na terenie gminy Teresin, do sprawdzianu przystąpiło
ponad 140 uczniów szóstych klas. Najwięcej, bo 77 trzynastolatków pisało test
w Szkole Podstawowej w Teresinie. War-

to zaznaczyć, że jeden z uczniów – Adam
Krajewski – został zwolniony ze sprawdzianu jako laureat Konkursu Przyrodniczego. W Szymanowie sprawdzian pisało
23, a w Budkach Piaseckich 16 uczniów.
Natomiast w Paprotni egzaminowano
27 uczniów, przy czym Michał Piekutowski jako laureat Konkursu Historycznego otrzymał automatycznie maksymalną ilość punktów.
/red/

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
15 maja o godzinie 12.20 – rozmowa z Dyrektorem Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Markiem Misiakiem.
Oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz: 10.05 i 18.10
PROSTO Z GMINY

9

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

OGŁOSZENIE

w sprawie harmonogramu zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Teresinie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Teresinie ustalił następujący harmonogram Zebrań Grup Członkowskich w roku 2009 przed
Zebraniem Przedstawicieli zatwierdzającym sprawozdanie z działalności Banku za rok 2008, bilansu, rachunku zysków
i strat za rok 2008:
Nr Grupy
Członkowskiej
I

Nazwy miejscowości

Dębówka, Kawęczyn

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Osoba reprezentująca
Zarząd Banku

5 maja 2009

10/30

Remiza Strażacka w Budkach Piaseckich

Prezes Zarządu

II

Budki Piaseckie, Piasecznica

5 maja 2009

12/00

Remiza Strażacka w Budkach Piaseckich

Prezes Zarządu

III

Mikołajew, Skotniki,
Strugi, Witoldów

5 maja 2009

13/30

Remiza Strażacka w Mikołajewie

Prezes Zarządu

5 maja 2009

15/00

W lokalu sołtysa wsi Szymanów Zbigniew Jankowski

Prezes Zarządu

6 maja 2009

12/00

W lokalu sołtysa wsi
Maszna
Sobolewska Małgorzata

Prezes Zarządu

Elżbietów, Szymanów
IV

V

Maszna Pawłowice
Izbiska

VI

Paski Stare, Nowe,
Gnatowice

6 maja 2009

13/30

W lokalu sołtysa
Chaber Helena

Prezes Zarządu

VII

Seroki Wieś, Parcele,
Lisice, Ludwików

6 maja 2009

15/00

W lokalu sołtysa
Antczak Krzysztof

Prezes Zarządu

6 maja 2009

17/00

Remiza Strażacka w Paprotni

Prezes Zarządu

6 maja 2009

19/00

W lokalu sołtysa Chodak
Dariusz

Prezes Zarządu

7 maja 2009

10/30

W lokalu sołtysa Antczak
Kazimierz

Prezes Zarządu

8 maja 2009

12/00

Remiza Strażacka
Skrzelewie

Prezes Zarządu

8 maja 2009

14/00

W budynku wiejskim w
Topołowie

VIII
IX
X
XI
XII

XIII

Paprotnia
Gaj
Granice
Skrzelew, Pawłówek,
Maurycew
Topołowa
Teresin, Zielonka, pozostałe miejscowości
spoza Gminy Teresin
tj. Sochaczew, Kaski,
Baranów, Regów i
inne

12 maja 2009

17/00

w

W lokalu BS w Teresinie
przy ul. Szymanowskiej
14

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:
1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego, kierunków rozwoju Banku i przedstawienie bilansu Banku i rachunku zysków i strat za 2008 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
5. Dyskusja i zgłaszanie wolnych wniosków do właściwych organów w sprawach Banku.
6. Zamknięcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
Zapraszamy do udziału w zebraniach Grup Członkowskich wszystkich członków Banku Spółdzielczego w Teresinie.
Zarząd Banku Spółdzielczego
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Na początku …sensacja
Trwający od stycznia turniej tenisa
ziemnego o mistrzostwo gminy Teresin
w hali (pierwszy z cyklu czterech turniejów zaplanowanych w 2009 r) przyniósł
zaskakujące rozstrzygnięcie. Sprawcą
sensacji jest niespełna 15-letni uczeń
teresińskiego Gimnazjum Mateusz Parśniak. W finale – w trwającym blisko
3 godzinnym pojedynku pokonał Marka
Olechowskiego 2:1! /6:4, 5:7, 7:6/. Emocjonujący mecz stojący na dobrym poziomie sportowym. Ofensywna gra z głębi
kortu i mocny serwis Olechowskiego
nie wystarczyły do zwycięstwa. Mateusz

Parśniak okazał się świetnym defensorem, dysponującym już niezłą techniką.
Oto wyniki półfinałów:
Olechowski Marek - Henryk Bielecki
2:1 /2:6, 6:1, 6:4/
Parśniak Mateusz - Zieliński Dariusz
2:0 /7:6, 7:6/
O III miejsce: Zieliński Dariusz / Bielecki Henryk 2:0 /6:4, 6:1/
Finał: Mateusz Parśniak – Marek Olechowski 2:1 /6:4, 5:7, 7:6/
(H.B.)

Padną kolejne rekordy?
Tuż przed świętami odbyło się ostatnie spotkanie
uczestników konkursu trzeciej GRUPY WSPARCIA
w odchudzaniu. Cieszymy
się razem z nimi z uzyskanych efektów.
Jak wcześniej informowaliśmy była to
grupa „zdrowych rekordów”. Średnia na
jednego uczestnika to 5.8 kg – rekordzistka to 10,3kg, a w obwodach ubyło im
razem w tej grupie 302 cm!. Nasz projekt związany jest z ważnym problemem

zdrowotnym jakim jest dzisiaj nadwaga i
otyłość, a dotyczy to ok. 60% Polaków.
Ludzie bywają bezradni wobec szumu
informacyjnego dotyczącego np. ,,cudownych diet”, zdrowej żywności itd…
Często z trudem zrzucane kilogramy
szybko ,,wracają”. Nasze zwyciężczynie
dalej z nami współpracują, gubią dalsze
kilogramy pod okiem trenerów (jedna z
nich ma już 18 kg mniej). Do tej pory trzy
grupy razem schudły 187 kg. Zawiązała
się kolejna, czwarta GRUPA WSPAR-

CIA. Z naszych doświadczeń wiemy, że
nie wszyscy są gotowi do pracy w grupach-jak ten program lub nie są świadomi
tego, że powinni koniecznie doprowadzić do normy swoją wagę. Nawet nie ze
względów estetycznych ale zdrowotnych.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
nas po więcej informacji i na indywidualne niezobowiązujące spotkania. Więcej
informacji – tel. 0696 227 297.
Trenerzy Wellness CRW

Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

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

Nowość! Mezoterapia bezigłowa
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00
PROSTO Z GMINY
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Przyszłość teresińskiej piłki
KS Teresin dba o rozwój młodych piłkarzy. Wśród czterech drużyn młodzieżowych szczególnie sympatycznie prezentuje
się najmłodsza grupa chłopców – rocznik 2000 i młodsi.

Od lata zeszłego roku prowadzona jest
przez wieloletniego piłkarza, a ostatnio
również trenera, Mariusza Zaborowskiego. Uczą się oni piłki nożnej od podstaw,
nie uczestnicząc jeszcze w rozgrywkach
ligowych. Niedawno jednak odnieśli
swój pierwszy piłkarski sukces w życiu,
zwyciężając w halowym turnieju o pu-

char Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Iłowie!
Tego nikt się
nie spodziewał. Tym bardziej, że przeciwnikami
naszej ekipy
było kilka drużyn składających się z nieco starszych
r o c z n i k ó w.
W finale turnieju KS Teresin pokonał 1:0
Orkan Sochaczew, a bramkarz Adrian
Pietrzak w całym turnieju ani razu nie
został pokonany. Mariusz Zaborowski
był bardzo dumny z tego osiągnięcia. To
także jego sukces, gdyż jest on ich pierwszym trenerem i tak naprawdę to on poka-

zał im na czym polega piłka nożna.
Drużyna w turnieju wystąpiła w składzie: Adrian Pietrzak (bramkarz) oraz
zawodnicy z pola: Grzegorz Ciesielski,
Wiktor Feder, Mariusz Pawłowski, Paweł Pawłowski, Piotr Petlic, Szymon
Rytka, Patryk Sieczko i Maksymilian
Zyzek. Ponadto w drużynie tej trenują
lecz z różnych powodów nie wzięli udziału w turnieju: Marcel Górecki, Przemysław Hrynkiewicz, Norbert Kowalski,
Maksymilian Liśkiewicz, Michał Łukawski, Patryk Paradowski, Jan Wróbel.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej
kilku z tych młodziutkich utalentowanych chłopców zostanie prawdziwymi
piłkarzami i zagra w dorosłej drużynie
KS Teresin, a może osiągnie jeszcze więcej. Tego im życzymy.
Marcin Maciąg

Wielki sukces miniszczypiornistów
- awans na Igrzyska!

Po raz pierwszy w sportowej historii
Szkoły Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, jej uczniowie
awansowali do Igrzysk Mazowieckich.
Do Radomia młodzi piłkarze ręczni z Te-

resina pojadą dlatego, że
stanowią najlepszą ekipę
nie tylko w powiecie sochaczewskim, ale i po za
jego granicami. Na rozegranym we własnej hali
turnieju międzypowiatowym, podopieczni Macieja Starusa, ponownie
błysnęli formą i nie pozostawili żadnych złudzeń
rywalom. Pewne zwycięstwa nad Żyrardowem,
a potem nad Pruszkowem, przyniosły gospodarzom finał zawodów. Tu, przeciwnicy z Płochocina srogo przekonali się
o umiejętnościach gospodarzy już do

przerwy, gdzie nie potrafili rzucić ani jednej bramki, tracąc trzy. Ostatecznie wynik
7:3 dla młodych zawodników z Teresina
oznaczał wielki triumf z okazji zdobycia
tytułu mistrzowskiego. Gratulujemy!
Rezultaty zespołu z Teresina:
SP Teresin – SP nr3 Żyrardów 8:5
SP Teresin – SP nr1 Pruszków 8:4
SP Teresin – SP Płochocin 7:3
Skład „złotych” miniszczypiornistów: Bartosz Matusiak, Szymon Witte, Michał Turczyński, Kamil Rybicki,
Krzysztof Gołąb, Paweł Rutkowski,
Kacper Urzykowski, Kacper Rudnicki,
Kamil Cieślak, Karol Turczyński, Michał Bajurski.
/red/

Przełajowe Grand Prix
Trwa tegoroczna edycja Grand
Prix Teresina w biegach przełajowych.

12

W pierwszym biegu udział wzięło łącznie 84 uczestników. „Cieszy nas tak duża
liczba biegaczy a zwłaszcza fakt, że obok
miejscowych amatorów biegania zawitali do Teresina zawodnicy z Warszawy,
Sochaczewa, a nawet tak odległych miejscowości jak Boguszyce k/Rawy Mazowieckiej” – mówiła Izabela Andryszczyk z Komitetu Organizacyjnego Grand
Prix 2009. Organizatorami czteroetapowej imprezy są: ULKS Filipides Teresin

oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Pomocną dłonią służy również Sabina
Walczak, Gminny Koordynator Sportu.
W tym roku do klasyfikacji drużynowej
zgłoszono cztery ekipy tj.: KM Aktywni
Sochaczew, LUKS Boguszyce, Pogoń Teresin, UKS Filipides Teresin. Pełne wyniki
oraz klasyfikacja generalna po dwóch biegach dostępne są na stronie internetowej
www. filipides.esochaczew.pl
/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

APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl

ANPOL
Oferujemy:
- szycie odzieży roboczej solidnie i na wymiar,
z włączeniem własnego logo;
- kompleksowe zaopatrzenie firm w art.BHP .

Ceny bardzo konkurencyjne!

Spełniamy zamówienia z możliwością dowozu do odbiorcy.
Wystawiamy faktury VAT

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

PROSTO Z GMINY
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Zapaśnicze show
Stu sześćdziesięciu młodzików
z dwudziestu zapaśniczych klubów stanęło do walki podczas IV Międzynarodowego Turnieju o Puchar Mazowsza. To największa tego typu impreza
w kraju.
Zapaśniczy weekend (4-5 kwietnia)
w hali widowiskowo-sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie przyniósł wiele sportowych emocji. Wśród startujących byli zawodnicy
z czołowych zespołów z Polski, Ukrainy,
Niemiec, Rosji, Litwy oraz z USA. I to
właśnie amerykańscy młodzicy – ku zaskoczeniu rywali – zdominowali turniej,
sięgając po medale niemal w każdej kategorii wagowej. Bardzo dobrze spisali
się także reprezentanci gospodarzy. Połączona drużyna młodzików z teresińskiego
LKS Greiner Mazowsze i kampinoskiego
ULKS Ryś, zdobyła cztery miejsca medalowe. W klasyfikacji zespołowej uplasowała się na czwartym miejscu. Najlepszym występem wśród gospodarzy
pochwalić się mogą Dawid Wasilewski
i Patryk Szymański. Obaj stoczyli zna-

komity pojedynek w finale kategorii do
85kg. Tym razem złoto wywalczył Dawid. Dwa medale brązowe dla Teresina/
Kampinosu zdobyli natomiast – Konrad
Króliczak (kat.35kg) i Kamil Pałyska
(kat.100kg). Niedaleko podium, na piątych miejscach uplasowali się – Damian
Wysocki (k.32kg), Rafał Mechocki
(k.53kg), Bartłomiej Fijołek (k.85kg),
Dawid Mechecki (k.100kg). Łącznie w
ekipie miejscowych wystartowało dwudziestu czterech zapaśników.
Po raz kolejny okazało się, że Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Teresinie to nie tylko emocjonujące walki
na matach, lecz również wielkie przedsięwzięcie artystyczne. Zaraz po oficjalnym
otwarciu zawodów, wyjątkowych atrakcji
dostarczyły żywiołowe pokazy dziewczęcych grup tanecznych. Swój mini-recital
zaprezentowała Orkiestra Straży Pożarnej z Kask. Impreza z roku na rok udowadnia, że z walk zapaśniczych można
zrobić prawdziwe show. Brawa dla organizatorów, brawa dla zawodników i ich
trenerów!

Klasyfikacja klubowa turnieju –
1.Ringers /USA/, 2.Zbaraż i Lwów /
Ukraina/, 3.Kaliningrad /Rosja/, 4.Teresin-Kampinos, 5.Litwa, 6.Górnik
Łęczna, 7. Luckenwalder SC /Niemcy/,
8.ZKS Slavia Ruda Śląska, 9.Platan
Borkowice, 10.UKS Niska, 11.Orlik
Nawiady, 12.ZTA Zgierz, 13.Gwardia
Warszawa, 14.Wiatr Wołów, 15.CSiR
Dąbrowa Górnicza, 16.Orlik Wierzbica, 17.Gwiazda Bydgoszcz, 18.Herkules Łomża, 19.Daugavpils /Łotwa/,
20.Iskra Spiczyn.
Organizatorami zawodów byli: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski, Urząd
Gminy Teresin, Urząd Gminy Kampinos, Starostwo Powiatu Sochaczewskiego, Starostwo Powiatu Warszawskiego
Zachodniego, Warszawsko-Mazowiecki
Okręgowy Związek Zapaśniczy, LKS
Greiner-Mazowsze Teresin, ULKS „Ryś”
Kampinos, GOSiR Teresin. Obok przedstawiamy fotoreportaż z tej wyjątkowej imprezy sportowej.
/red/

Srebrny sukces Pawła
Zapaśnik LKS Greiner
Mazowsze Teresin PAWEŁ
ALBINOWSKI zdobył tytuł
wicemistrza kraju juniorów
w zapasach w stylu wolnym.
Na zawodach w Krotoszynie
przegrał jedynie pojedynek
finałowy, jednym punktem po
trzyrundowej walce.
To ogromny sukces Pawła
(kat.wag.66kg), który dopiero
od stycznia tego roku przeszedł

do grupy wiekowej juniorów. Mimo tego, był bardzo blisko
jeszcze większego sukcesu w rywalizacji z zawodnikami nawet
o dwa lata starszymi.
Wysoką formę naszego zapaśnika zauważyli szkoleniowcy
kadry narodowej. Paweł został powołany do reprezentacji na
międzynarodowy turniej juniorów w Rydze (Łotwa). W bardzo
silnie obsadzonym turnieju pod patronatem FILA (Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej) nasz zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony zajmując wysokie piąte miejsce.
/red/

Taneczne pojedynki

Znakomici krajowi tancerze „freestyle” zjechali do Teresina w sobotę

14

18 kwietnia. Ponad setka uczestników niemal
z całego kraju startowała
w trzech stylach: Popping,
Locking i New Style. To
wszystko w ramach kolejnej edycji turnieju tańca sportowego CHECK
THE FLOW: Stage 3.
W Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji mieliśmy wiele emocji, bowiem pokazy odbywały
się w formie rywalizacji
„jeden na jednego” lub „grupa na grupę”.

Wszystkie konkurencje rozstrzygały się
w systemie pucharowym tzn. do kolejnej
rundy przechodził tancerz/grupa typowany przez wskazanie jurorów, którymi byli
profesjonaliści tego stylu. Organizatorem
zawodów była Marta Stolarska z MS
Fitness. Aktywnie wspierali ją - jeden
z teresińskich trenerów tańca Piotr
„Sypi” Sypniewski oraz dyrektor GOSiR-u Krzysztof Walencik. Turniej udowodnił, że takiego typu imprezy są u nas
bardzo mile widziane.
/red/
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IV Międzynarodowy Turniej o Puchar Mazowsza
w zapasach w stylu wolnym
Teresin ’2009
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