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Gazyfikacja – powstało Biuro Obsługi Klienta w Teresinie!
W środę 20 maja mieszkańcy gminy Teresin uczestniczyli w konferencji dotyczącej gazyfikacji Teresina i okolic. Na liczne pytania przybyłych
odpowiadali włoscy i polscy przedstawiciele spółki SIME Polska, która realizuje projekt dostawy gazu ziemnego do gospodarstw indywidualnych jak
i przedsiębiorstw na terenie naszej gminy. Istotną informacją jest fakt, iż SIME
Polska uruchomiła Biuro Obsługi Klienta, które znajduje się w budynku
Spółdzielni Gminnej w Teresinie przy ul. Szymanowskiej 19. Biuro czynne
jest we wtorki i czwartki w godz.13.00 – 18.00, nr tel. (046) 861-44-54.
Pracownicy Biura udzielają wszelkich informacji oraz pomogą załatwić formalności związane z indywidualnymi przyłączami do gazociągu.
/red/

Strażackie święto
Gminne uroczystości z okazji tegorocznego „Dnia Strażaka” rozpoczęły się w sobotę 2 maja zbiórką pocztów sztandarowych
i pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Teresin na placu apelowym w Niepokalanowie. Zaraz potem nastąpił
przemarsz do Bazyliki Mniejszej, gdzie odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji strażaków. Honorowymi gośćmi
obchodów Święta Straży Pożarnej w gminie Teresin byli m.in.: Starosta Tadeusz Koryś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej Paweł Kubiak, z-ca komendanta powiatowego PSP w Sochaczewie Dariusz Wypierowski, Prezes Zarządu Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej Andrzej Tkaczyk, zastępca Wójta Gminy Teresin Marek Jaworski, Przewodniczący Rady Gminy
Teresin Bogdan Linard oraz zastępca Przewodniczącego Rady Lech Kaźmierczak. Nie mogło również zabraknąć Henryka Kucharskiego, żywej legendy Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie.
Tradycyjnie już Święto Strażaka stało się dniem refleksji i podsumowań, a przede wszystkim dniem radości z osiągnięć i dokonań w służbie strażackiej. W ubiegłym roku strażacy z jednostek OSP w gminie Teresin wyjeżdżali do 49 pożarów, 88 miejscowych
zagrożeń i 10 fałszywych alarmów.
Wszystkim Druhom i Druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej dziękujemy za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców naszej Gminy
i życzymy wszelkiej pomyślności oraz aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Redakcja
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Aktualne inwestycje gminne
1) „Modernizacja dróg gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy
Teresin”
Umowa podpisana z „DROGBUD”
Podkarpacki Holding Budowy Dróg
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 42,
38 – 100 Strzyżów
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 1.145.213,24 złotych netto
+ 22 % podatku VAT, brutto 1.397.160,15
złotych (słownie złotych: jeden milion
trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
sto sześćdziesiąt 15/100 złotych). Termin
realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2009
roku.

działalność pod nazwą „RENAL BUD”
Adam Cebula, z siedzibą przy ul. Spacerowej 4, 05 – 870 Błonie
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 76.224,09 złotych netto +
22 % podatku VAT, brutto 92.993,39 złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt
dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt
trzy 39/100 złotych). Termin realizacji
zamówienia - od dnia podpisania umowy
do dnia 14 czerwca 2009 roku.
4) „Przebudowa budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie – III etap”

500 Sochaczew
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 158.382,55 złotych netto
+ 22 % podatku VAT, brutto 193.226,71
złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia
sześć 71/100 złotych). Termin realizacji
zamówienia - od dnia podpisania umowy
do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
6) „Termomodernizacja budynku
Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie”

2) „Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szymanowie – II etap”

Umowa podpisana z Zakładem
Remontowo – Budowlanym „REM –
BUD” J.Karowski, A. Pikalski spółka
jawna z siedzibą przy ul. Jachowicza 2,
09 – 400 Płock
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 330.000,53 złotych netto +
VAT, brutto 397.315,54 złotych (słownie
złotych: trzysta dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy trzysta piętnaście 54/100 złotych).
Termin realizacji zamówienia - od dnia
podpisania umowy do dnia 30 września
2009 roku.
3) „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie – III
etap”
Umowa podpisana z Adamem
Cebulą przedsiębiorcą prowadzącym

Umowa podpisana z Krzysztofem
Guldzińskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Guldziński z siedzibą
przy ul. B. Krzywoustego 11, 26 – 300
Opoczno
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 76.987,78 złotych netto +
22 % podatku VAT, brutto 93.925,09 złotych (słownie złotych: dziewięćdziesiąt
trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć
09/100 złotych). Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do
dnia 14 czerwca 2009 roku.
5) „Budowa chodnika w miejscowości Dębówka – od km 0+000 do km
1+054”

7) „Docieplenie ścian i przebudowa dachu w budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz
Przedszkola, przy Al. XX-lecia 13
w Teresinie”
Termin realizacji zamówienia - od
dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2009 roku.
8) „Przebudowa drogi gminnej (ul.
Skośna) w miejscowości Paprotnia”
Termin realizacji zamówienia - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Umowa podpisana z Arkadiuszem
Siekierskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod nazwą „HYDRO
– INSTAL” Arkadiusz Siekierski, z siedzibą przy ul. Rozlazłowskiej 23d, 96 –
PROSTO Z GMINY

Umowa podpisana z Zbigniewem
Foksem przedsiębiorcą prowadzącym
działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane FOXBUD z siedzibą
przy ul. Norwida 8/43, 96 – 100 Skierniewice
Za wykonanie przedmiotu Umowy
określono wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokości 131.421,35 złotych netto +
22 % podatku VAT, brutto 160.334,05 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt
tysięcy trzysta trzydzieści cztery 05/100
złotych). Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia
15 czerwca 2009 roku.

9) „Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Teresin Gaj – I etap”
Termin realizacji zamówienia - w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
/red/
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Sesja z absolutorium dla Wójta
Dnia 28 kwietnia
w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Teresinie odbyła się XXXI
sesja Rady Gminy
Teresin. Radni wysłuchali sprawozdań
z realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z działalności jednostek
organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
za 2008 rok. Jednak kulminacyjnym etapem sesji było głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Wójta Marka Olechowskiego.
Zdecydowana większość radnych bardzo pozytywnie oceniła
Wójta Gminy Teresin jeśli chodzi o jego pracę w zakresie realizacji
budżetu. Dlatego też, po wcześniejszym rozpatrzeniu sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 rok, Rada Gminy podejmując
stosowną uchwałę udzieliła absolutorium dla Wójta naszej gminy.
Uchwałę przyjęto 14 głosami „za” i 1 wstrzymującym się.
Przypomnijmy, że uchwała o absolutorium dla wójta stanowi jedną z najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Gminy
w ciągu roku budżetowego. Jej główną istotą jest ocena działalności wójta, dokonana przez radę gminy i ustalająca, czy sposób
gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Procedurę absolutorium regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym. Zgodnie z nimi szczególną funkcję kontrolną rady gminy sprawuje komisja rewizyjna. Komisja opiniuje też sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez wójta. Następnie
występuje do przewodniczącego rady gminy w sprawie absolutorium i sprawozdania z wykonania budżetu . Przewodniczący
rady gminy zwraca się o opinię w tych sprawach do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Opinia RIO stanowi dla komisji rewizyjnej
ważny materiał do wykorzystania przy ocenie realizacji budżetu
i stawianiu radzie gminy wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Teresin za
2008:
Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację :
I. Dochodów w wys. 31.236.155,83 zł. – dochody wykonano
w wys. 31.283.576,45 zł, co stanowi 100,15 %
II. Wydatków w wys. 37.257.173,83 zł – wydatki zrealizowano w wys. 32.856.795,16 zł, co stanowi 88,18 %.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami za cztery kwartały
stanowi niedobór w wysokości: 1.573.218,71 zł.
Podstawowe dochody budżetowe /podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, udziały w podatku dochodowym od osób
prawnych, fizycznych, środków transportowych, opłaty skarbowej,
podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty
podatkowej, czynności cywilnoprawnych/ wykonano w kwocie

18.672.334,60 zł, co stanowi – 59,68 % wykonanych dochodów
ogółem .
Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń wynoszą 33 014,00 zł, w tym:
- podatku rolnego - 8.239,00 zł
- od nieruchomości - 21.324,00 zł
- od środków transportu - 3.451,00 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ za rok sprawozdawczy 2008 wynoszą: 535.392,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy
za 2008 r. wynoszą 1.501.816,00 zł i dotyczyły:
- podatku rolnego – 250.185,00 zł,
- od nieruchomości – 670.799,00 zł,
- od środków transportu – 580.832,00 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31 grudnia 2008 r. wyniosło łącznie 6.967.607,96 zł.
W roku 2008 została u m o r z o n a pożyczka w kwocie
170.080,00 zł.
Zobowiązania w y m a g a l n e, tak w Urzędzie Gminy jak
i w jednostkach podległych n i e w y s t ę p u j ą.
Natomiast występują n a l e ż n o ś c i wymagalne od podatników w wysokości 1.224.108,50 zł, w tym:
- w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej z tyt. dostaw
usług komunalnych w wys. 331.687,27 zł,
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z tyt. funduszu alimentacyjnego w wys. 324.636,89 zł,
- w Urzędzie Gminy z tyt. podatków i opłat w wys.
567.784,34 zł.
Uchwalony przez Radę Gminy BUDŻET po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 37.257.173,83 zł.
Wydatki zrealizowano w wysokości 32.856.795,16 zł, w tym:
- wydatki b i e ż ą c e - plan 24.288.941,83 zł, wykonanie
23.659.182,63 zł, co stanowi 97,40 %
- wydatki inwestycyjne - plan 12.968.232,00 zł, wykonanie
9.197.612,53 zł, co stanowi 70,92 %.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2008 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.
Podczas XXXI sesji podjęto także dwie inne uchwały. Pierwsza
z nich dotyczyła określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin. Podejmując kolejną uchwałę radni dokonali zmian w budżecie gminy
na rok 2009. Miłym akcentem kwietniowej sesji Rady Gminy było
wystąpienie gościa specjalnego, którym był Starosta Tadeusz Koryś. Wręczył on Wójtowi Markowi Olechowskiemu medal okolicznościowy „dla upamiętnienia 10-lecia Powiatu Sochaczewskiego,
w uhonorowaniu zasług w budowie idei samorządności na Ziemi
Sochaczewskiej oraz w podziękowaniu za tworzenie modelowej
współpracy między samorządami”.
/red/
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Modernizacja drogi nr 2

Od kilkunastu tygodni kierowcy poruszający się drogą krajową nr 2 na odcinku
między Sochaczewem a Warszawą napotykają na utrudnienia drogowe. Związane są one z trwającą modernizacją trasy.
W maju roboty dotarły na obszar gminy
Teresin. Inwestycja realizowana jest przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, a wykonawcą prac na naszym
terenie jest firma Bilfinger Berger Polska.
Oto co powiedział w tej sprawie kierownik budowy Henryk Suchorzebrski.
- Jaki jest zakres zadania realizowanego przez firmę Bilfinger Berger
Polska?
Zadanie dotyczy przebudowy drogi
krajowej nr 2 na odcinku SochaczewOłtarzew z wyłączeniem przejścia przez
miasta Błonie i Święcice.

- Na czym dokładnie
polegają
prace?
Zakres robót wykonywanych
przez
Bilfinger Polska obejmuje m.in.: wycinki
drzew, wykopy, stabilizację gruntu cementem gr.15cm, podbudowę z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie
gr.20cm, podbudowę z betonu asfaltowego gr.19cm, położenie warstwy ścieralnej
SMA gr.4cm, wykonanie zjazdów zapewniających obsługę przyległych terenów.
Wzdłuż drogi na całym odcinku układany jest chodnik z kostki betonowej gr.
6cm. Jeśli chodzi o obiekty inżynierskie
to wykonane zostaną mosty drogowe
i przepusty pod koroną drogi.
- Obecnie trwają prace na odcinku
gminy Teresin, jak długo mieszkańcy
mogą spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym?
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na przełom lutego i marca przyszłego roku. Prosimy więc kierowców
o trochę cierpliwości.
- Jak znaczne będą to utrudnienia?
Zwłaszcza na odcinku obejmującym

skrzyżowanie krajówki z ulicą M. Kolbego w Paprotni?
Na razie jeszcze trudno o tym mówić,
bowiem oczekujemy na decyzję GDDKiA, co do specyfiki prac dotyczących
skrzyżowań (rozmowa miała miejsce
w dniu 12 maja – przyp.red.). Jednakże
z pewnością chcemy wykluczyć możliwość tworzenia ruchu wahadłowego na
czas robót. Podobnie jak na odcinkach
prostych będziemy posuwać się trzy-etapowym systemem prac. Jak Pan już zauważył, najpierw modernizacji ulegają
kolejno dwie skrajne części drogi obejmujące pobocza. Dopiero potem zajmiemy się przebudową pasa środkowego
jezdni. Wówczas kierowcy jeździć będą
już po nowej nawierzchni. W ten sposób
chcemy, by ruch samochodów odbywał
się płynnie przez cały czas realizacji zadania.
- Czy w okolicach tego skrzyżowania przewiduje się jakieś rozwiązania
dotyczące sygnalizacji świetlnej?
Na obecną chwilę w projekcie przewidziana jest sygnalizacja świetlna na
przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Paprotni. Będzie ona włączana ręcznie.
- Dziękują za rozmowę.
/rozmawiał Marcin Odolczyk/

Przed 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej
W tym roku minie 70 lat od napaści hitlerowskich Niemiec
i sowieckiej Rosji na Polskę. W ramach uroczystych obchodów
tego wydarzenia planujemy we wrześniu odsłonięcie zmodernizowanego Pomnika 20 Rozstrzelanych przy stacji PKP Teresin
– Niepokalanów. Chcemy też zorganizować wystawę ,, Teresin
w latach okupacji”. Dlatego zwracamy się do Czytelników
z prośbą o pomoc w wypożyczeniu zdjęć z tego okresu, doku-

mentów, gazet, okolicznościowych pamiątek czy spisanych
osobistych wspomnień. Zostaną one wykorzystane w tematycznej wystawie otwartej również we wrześniu.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (046) 861-33-60 Gminna Biblioteka Publiczna lub 0-603-660-300.
/red/

Farmer Roku

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
Sołtys Skrzelewia

Pani Marii Tonderze
z powodu śmierci MĘŻA
składają Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski
oraz
Przewodniczący Rady Gminy w Teresinie Bogdan
Linard

PROSTO Z GMINY

W Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku. Wśród wyróżnionych laureatów w kategorii intensywnej produkcji trzody
chlewnej znaleźli się Państwo Barbara i Ryszard Kacprzakowie z Pask Starych w Gminie Teresin. Państwo Kacprzakowie prowadzą 90-hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące
się głównie w produkcji żywca wieprzowego i w uprawie zbóż
z przeznaczeniem na pasze. Nie jest to jedyne wyróżnienie,
gdyż w minionym roku gospodarstwo P. Kacprzaków zostało
wyróżnione przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
w konkursie „AGROLIGA” w kategorii „ROLNIK”.
Państwu Barbarze i Ryszardowi Kacprzakom gratulujemy
zdobytych wyróżnień i życzymy dalszych sukcesów.
/red/
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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.

DNI ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH Czerwiec ‘2009r

Przypominamy, że za względu na Święto Bożego Ciała, w miesiącu czerwcu br. selektywna zbiórka odpadów będzie miała
miejsce w dniach:
10 czerwiec /środa/ – miejscowości: Teresin, Seroki-Wieś , Ludwików.
12 czerwiec /piątek/ – miejscowości: Paprotnia, Topołowa, Maszna, Pawłowice, Lisice, Seroki-Parcela, Seroki-Wieś,
Izbiska, Paski Nowe, Paski Stare.
13 czerwiec /sobota/ – 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/

Punkt Doradztwa Prawnego
Wszystkim podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przypominamy, iż dla Państwa potrzeb został uruchomiony
punkt bezpłatnych porad prawnych. Punkt czynny jest w każdą środę w godzinach 15.00 - 17.00. Szczegółowe informacje na ten
temat udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie przy ul. Zielonej 18 lub pod numerem telefonu
(046) 861-30-45

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO i ELEKTRYCZNEGO
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, iż 6 czerwca 2009r od godz. 8.00 do godz. 13.00 będzie
prowadzona zbiórka starego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Kontenery na w/w sprzęt wystawione będą w trzech punktach na terenie gminy:
- Teresin – przy budynku Urzędu Gminy ul. Zielona,
- Paprotnia – przy parkingu ul. O.M.Kolbe (nieopodal Teresinki),
- Szymanów – parking przy kościele.

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.

KOMUNIKAT Urzędu Gminy w Teresinie

W związku z coraz większą liczbą wałęsających się po ulicach psów, Urząd Gminy w Teresinie przypomina, iż w przypadku psów, których znani są właściciele, stanowi to wykroczenie z art.77 i 78 Kodeksu Karnego. Policja ma uprawnienia do
nakładania mandatu karnego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń /Dz. U. nr 208 poz.2023/.

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
12 czerwca o godzinie 12.20 – rozmowa z Dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury
Mariuszem Cieśniewskim. Tematem rozmowy będzie zbliżająca się Teresińska Noc Czerwcowa.
Oraz w codziennych serwisach regionalnych o godz.: 10.05 i 18.10
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Czas egzaminów
Stu osiemdziesięciu najstarszych gimnazjalistów w gminie Teresin pisało ogólnopolski egzamin na zakończenie trzyletniego okresu nauki w tego typu szkole. W ciągu trzech dni
rozwiązywali testy obejmujące kolejno - część humanistyczną,
matematyczno - przyrodniczą oraz językową. Jak wiadomo,
uczestnictwo w egzaminie jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Z każdej jego części można było uzyskać 50
punktów. Ostateczne wyniki uczniowie poznają już wkrótce.
Docelowo mają one decydować, czy dana osoba znajdzie się
na liście przyjętych do wybranej przez siebie placówki ponadgimnazjalnej. Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery gimnazja. W Gimnazjum w Teresinie egzamin składały 103 osoby,
w Gimnazjum w Szymanowie – 42 osoby, w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie – 23 uczennice,
zaś w Gimnazjum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie –

12 uczniów.
Przez cały miesiąc maj
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali
do egzaminów dojrzałości.
Maturę zdawały w naszej
gminie uczennice Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie, a także uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie i Liceum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Tegoroczny cykl szkolnych egzaminów zakończy
egzamin z przygotowania zawodowego, który czeka jeszcze na
absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.
/red/

Redaktor niesłusznie pozwany
Zakończył się trwający półtora roku proces jaki wytoczyła Prezes Fundacji „Tyche - Otwórz oczy na los innych”
Lidia K. z Teresina Redaktorowi Prowadzącemu nasz miesięcznik - Marcinowi Odolczykowi. Sąd Apelacyjny w Warszawie, podobnie jak wcześniej Sąd Okręgowy w Płocku,
oddalił powództwo w całości.
W lipcu 2007 roku do Sądu Okręgowego w Płocku wpłynął pozew przeciwko Redaktorowi Prowadzącemu miesięcznik
„Prosto z Gminy”. Powodem były publikacje dotyczące Fundacji TYCHE, jakie ukazały się w miesięczniku z maja tego sa-

mego roku. Prezes Fundacji nie mogła pogodzić się ze słuszną,
jak się okazało krytyką zarządzanej przez nią Fundacji, której
to rzekomo miało wówczas zostać naruszone dobre jej imię.
Po wnikliwym zbadaniu sprawy przez wymiar sprawiedliwości
Marcin Odolczyk został w całości oczyszczony z postawionych
mu zarzutów. Fundacja natomiast, musi się liczyć z opierającą
się na faktach krytyką swej działalności, jako że pełni funkcję
publiczną.
Redakcja

Wędkarski Teresin
W ostatnich tygodniach Teresińskie
Koło
Wędkarskie
miało sporo pracy.
Zorganizowane zostały zawody sportowe w dyscyplinie
spławikowej o tytuł
„Mistrza Koła Teresin”. W całym wydarzeniu wzięło udział 25 zawodników, a najlepszym okazał się Sławomir Banaszek. Tuż za nim na miejscu
drugim uplasował się Tomasz Durawa. Jako trzeci na podium
stanął Janusz Kieszkowski.
W kolejnych zawodach o „Mistrzostwo Koła Teresin”
w dyscyplinie spinningowej, najlepszym okazał się Michał
Andrzejewski. Następnie zorganizowano towarzyskie zawody
wędkarskie „Kleń Bzury” w dyscyplinie spinningowej. Udział
w imprezie wzięli zawodnicy z Kół: Teresin, Chodaków, Socha-

czew, Wyszogród i Grodzisk Mazowiecki, a także członkowie
żyrardowskiego Klubu „Kleń”. Tym razem, na starcie stanęło
38 spinningistów. Najskuteczniejszym łowcą tego dnia okazał
się Konrad Kłuciński z Teresina. Drugim na podium był Rafał
Bloch, zaś trzecim - Roman Adamczyk.
Uwaga! 7 czerwca Zarząd Koła w Teresinie organizuje
piknik z okazji Dnia Dziecka. Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 13.00, a dla wszystkich uczestników zabawy przewidziany jest upominek. Zarząd koła serdecznie
zaprasza młodzież jak i Rodziców ze swoimi pociechami.
Szczegółowych informacji można zaczerpnąć w sklepie wędkarskim przy ul. Szymanowskiej lub pod numerem telefonu:
0668-399-699.
Michał Andrzejewski
Sekretarz Koła Teresin

Oko „Wielkiego Brata”
Od niedawna w Teresinie funkcjonuje nowy fotoradar. Ma
on spowodować większe bezpieczeństwo na głównej ulicy tej
miejscowości. Zamontowane na statywie urządzenie, służące do
rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów
stanęło w newralgicznym miejscu. Skrzyżowanie ulic Szymanowskiej i XX-lecia często widnieje w policyjnych statystykach
zarówno jako miejsce częstych kolizji drogowych, ale też jako
punkt często zdecydowanie przekraczanej prędkości przez kierowców jadących od strony Szymanowa. Kierujący, nie zwaPROSTO Z GMINY

żając na znaki drogowe, nie zdejmowali dotąd nogi z gazu. Jednak
sytuacja uległa znacznej poprawie
odkąd ich oczom ukazuje się fotoradar. Przypominamy, że w tym miejscu maksymalna prędkość pojazdu
wynosi 50 km/h.
/red/
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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

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE
TERESIN W WYBORACH DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO 7 CZERWCA 2009 R.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Teresinie
Konecki Łukasz – przewodniczący, Bieniek Małgorzata - zastępca przewodniczącego, członkowie: Milczarek Krystyna, Staniaszek Małgorzata, Wójcik Zdzisław, Znajdek Arkadiusz, Żak Natalia.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Teresinie
Krukowska Anna – przewodnicząca, Haber Krzysztof - zastępca przewodniczącego, członkowie: Konecki Jarosław, Kornacka
Joanna, Sitarski Adam, Załuska BarPAÑSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
bara, Żak Nikodem.

INFORMACJA

O SPOSOBIE G£OSOWANIA W WYBORACH POS£ÓW

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

G³osy wa¿ne

G³osowaæ mo¿na tylko na jedn¹ listê, stawiaj¹c znak „x” w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje siê jego pierwszeñstwo
do otrzymania mandatu.

G³osy niewa¿ne

Przyczyn¹ niewa¿noœci g³osu, jest:
• oddanie g³osu na wiêcej ni¿ jedn¹ listê, czyli postawienie znaku „x” w kratkach
obok nazwisk kandydatów umieszczonych na wiêcej ni¿ jednej liœcie,
• nieoddanie g³osu na któr¹kolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w kratce
obok nazwiska kandydata na którejkolwiek z list.
Niewa¿ne s¹ karty inne ni¿ urzêdowo ustalone lub nieopatrzone pieczêci¹
obwodowej komisji wyborczej
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Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 3 w Paprotni
Olejnik Piotr – przewodniczący,
Zambrzycka Jolanta - zastępca przewodniczącego, członkowie: Getka
Adam, Kiljańska Dagmara, Mitrowski Jan, Plichta Artur, Znajdek Łukasz.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 4 w Paprotni
Brzezińska Renata - przewodniczący, Sieczkowska Marianna - zastępca przewodniczącego, członkowie: Andrzejewska Katarzyna,
Dominiak Grażyna, Guzdek Mateusz, Kołodziejak Renata, Tomaszewski Albert.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5 w Szymanowie
Krukowski Andrzej – przewodniczący, Gawrzydek Anna - zastępca przewodniczącego, członkowie:
Jankowska Hanna, Kowalska Irena,
Staniszewski Gabriel, Szymaniak
Teresa, Zieleniewska Urszula.
Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6 w Budkach Piaseckich
Karwaszewski Łukasz – przewodniczący, Andrzejewski Michał
- zastępca przewodniczącego, członkowie: Górzyńska Ewelina, Piotrowska Ewa, Szymala Katarzyna, Wróblewski Waldemar, Znajdek Janusz.
/red/
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„TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA”
20 czerwca 2009 r.

stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie

GWIAZDA WIECZORU:
Andrzej „Piasek” Piaseczny i ZESPÓŁ
- PROGRAM PIKNIKU 14.00 - Rozpoczęcie TERESIŃSKIEJ NOCY CZERWCOWEJ
14.15 - Programy artystyczne Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych Gminy Teresin
oraz sekcji wokalnej Teresińskiego Ośrodka Kultury
15.00 - MAJKA JEŻOWSKA
koncert dla dzieci
16.00 - SHOWBIKE TOUR 2009
pokaz akrobacji rowerowych
16.30- TOK SHOW
występy artystyczne
17.30- „BABSZTYL”
zespół countrowo-rockowy
20.00- Koncert ANDRZEJA „PIASKA” PIASECZNEGO
22.00 - JAY DELANO
koncert holenderskiego wokalisty
23.00- Teresińskie Sztuczne Ognie!!!
A ponadto coś:
…na ząb – grill, zapiekanki, hot-dogi, hamburgery, frytki, gofry, popcorn, obwarzanki, wata cukrowa,
a także tradycyjna grochówa wójta;
…dla dzieci – malowanie twarzy, samochodziki, wesołe miasteczko, zjeżdżalnia, baloniki, zabawki,
bokser, loterie fantowe, konkursy;
…dla ochłody – zimne napoje, lody;
…dla urody – kosmetyki, biżuteria, kwiaty;
a także konkursy branżowe, pokazy łucznicze, zapaśnicze, strażackie, zawody sprawnościowe oraz mecz piłki nożnej
pomiędzy: braćmi franciszkanami, a samorządowcami Gminy Teresin!
* Zdjęcia pochodzą z portali: babsztyl.pl oraz miastomuzyki.pl

Książkowe nagrody

Od 1995 roku dzień 23 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Pomysł narodził się w
Hiszpanii w 1926 r. Dzień 23 kwietnia jest świętem narodowym
Katalonii, jako dzień jej patrona św. Jerzego. W tym dniu kobiety obdarowywano czerwonymi różami, mającymi symbolizować
krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami z książek.
23 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie
obdarowano książkami dzieci nagrodzone w konkursie na najpiękniejszą kartę lub dekorację wielkanocną. Konkurs adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Teresin wzbudził duże
zainteresowanie, głównie wśród dzieci szkół podstawowych.
PROSTO Z GMINY

Wpłynęło 119 prac, z których jury w składzie: Anna Pałys - instruktor powiatowy MBP w Sochaczewie, Mariusz Cieśniewski - dyrektor TOK w Teresinie oraz Bogumiła Komorowska
- bibliotekarz GBP w Teresinie nagrodziło i wyróżniło 31 osób
w trzech kategoriach wiekowych. Nagrody wręczali: zastępca
wójta gminy Teresin - Marek Jaworski oraz Krzysztof Dworczak - pisarz i podróżnik. Były również podziękowania i czerwone róże dla nauczycieli, którzy przygotowali podopiecznych
do konkursu.
Grażyna Starus
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
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Mrowisko i Tygiel
W Teresińskim Ośrodku Kultury odbył się I Teresiński Przegląd Twórczości
Scenicznej MROWISKO oraz towarzyszący mu V Przegląd Sztuk Plastycznych „TYGIEL”. „Mrowisko” i „Tygiel” po raz kolejny okazały się niezwykłym doświadczeniem dla dzieci i nauczycieli na
trudnej drodze artystycznej. W imprezie z roku na rok znacząco
przybywa uczestników. Dzieci otrzymały dyplomy za udział, a
zwycięzcy dodatkowo statuetkę TALENTU i nagrody rzeczowe. Organizatorzy z TOK-u podziękowali także nauczycielom,
którzy poświęcili czas i energię na przygotowania swoich podopiecznych do przeglądu.
Komisja konkursowa V Teresińskiego Przeglądu Sztuk Plastycznych „TYGIEL” w ramach tematyki „Paleta zaczarowanych kolorów” orzekła następujący werdykt:
Nagrody główne w postaci TALENTÓW otrzymali:
1. GRUPA PRZEDSZKOLNA - Adam Wiśniewski, Aleksandra Lipińska, Wiktoria Słoniec, Marysia Odolczyk
(wszyscy reprezentowali Społeczne Przedszkole Integracyjne w
Teresinie).
2. GRUPA SZKOLNA
klasy 0 – III: Krystian Paluchowski, Jakub Jankowski,
Dominik Boniecki, Gabriel Hemka, Klaudia Bogucka, Mateusz Maciejewski, Barbara Zielińska, Julia Pietrzak, Sebastian Parśniak, Karolina Wiśniewska, Dominik Krawczyk,
Oliwia Jóźwiak, Joanna Świerżewska, Anna Wielogórska,
Bartosz Brociek, Rafał Chojnacki, Gabriela Banaszek (wszyscy reprezentowali Szkołę Podstawową w Teresinie)
Klasy IV – VI: Praca zbiorowa Sylwia Ciarka, Anita Sobotka, Justyna Guzik, Patrycja Dzikowska, Aleksandra
Bielska, Zygmunt Manasterski /SP Teresin/
WYRÓŻNIENIA:
1. GRUPA PRZEDSZKOLNA: Julia Wacławek, Jakub
Radziejewski, Marcel Grzybek, Wiktor Trzciński, Liwia
Dąbrowska, Karolina Gut, Maja Kołodziejak /Przedszkole w
Teresinie/
2. GRUPA SZKOLNA
klasy 0 – III: Zosia Haber, Ireneusz Kopiec, Krystian Zając, Patryk Kadłubaj, Agata Grzegorek, Zuzia Guzik, Jakub
Kandelmi, Aleksandra Zasłona, Angelika Kołodziejczyk,
Dawid Znamirowski, Katarzyna Wiśniewska, Weronika
Skrzek, Łukasz Kowalski, Mikołaj Staniak (SP Teresin)
Klasy IV – VI: Agata Kwiatkowska (SP Teresin)
Na tegoroczny konkurs plastyczny pt. „Paleta zaczarowanych kolorów” wpłynęło 162 prace. Świetnie z zadania wywiązały się: Społeczne Przedszkole Integracyjne i Szkoła Podstawowa im. M. Kolbego w Teresinie. Komisja w składzie: Lena

Gonera, Paweł Dałkiewicz, Bartek Figut, Przemko Stachowski byli pod wrażeniem jakości prac do tego stopnia, że zdecydowano się na posunięcie bez precedensu, mianowicie: liczne
nagrody ex quo. Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć
na wystawie w TOK-u, na którą w imieniu „kulturystów” serdecznie zapraszamy.
Podczas V Teresińskiego Przeglądu Twórczości
Scenicznej „Mrowisko”
ujrzeć mogliśmy 32 prezentacje konkursowe: Jury
w składzie: Piotr Milczarek, Katarzyna Goszcz i
Anna Radkowska postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii – PRZEDSZKOLA:
Nagrody
TALENT
otrzymali – Kasia Kamionka z grupy „BIEDRONKI” ze Społecznego
Przedszkola Integracyjnego w Teresinie, Grupa „MUMINKI” za spektakl „Śpiące kwiatki” ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie,
Grupa „MOTYLE” za piosenkę „Cukier, ciasto, czekolada” ze
Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie
W kategorii – Klasy 0-III Szkoły Podstawowej:
Nagrody TALENT otrzymali – Aleksandra Wojtczak, Błażej Jankowski /oboje SP Budki Piaseckie/.
Wyróżnienie: Aleksandra Panek /SP Budki Piaseckie/
NAGRODA SPECJALNA TALENT: dla Pani Krystyny
Panek ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich za całokształt pracy z dziećmi i młodzieżą.
W kategorii – Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej:
Nagrody TALENT otrzymali – Honorata Jankowska /SP
Budki Piaseckie/ za ruch sceniczny w układzie „Hello”, Sylwia
Leszczyńska /SP Szymanów/, Joanna Kaniewska /SP Teresin/.
Wyróżnienia: Sylwia Ciarka i Weronika Lament z SP Teresin – za połączenie tańca i śpiewu
W kategorii – GIMNAZJUM:
Nagroda TALENT – Ilona Getka /Gimn. Teresin/
Wyróżnienie: Julia Leszczyńska /Gimn. Sióstr Niepokalanek w Szymanowie/
/red/

Ogłoszenie
Urząd Gminy Teresin planuje uruchomić specjalną usługę dla mieszkańców Gminy
– tzw. Teresiński Informator SMS czyli „TISMS”.
Dzięki tej usłudze będziecie mogli Państwo otrzymywać bezpłatne wiadomości
w formie SMS z informacjami np. o:
- zagrożeniach,
- awariach,
- ważnych wydarzeniach na terenie gminy.
Aby móc skorzystać z usługi wystarczy zarejestrować się poprzez wysłanie SMS-a o treści: TAK na numer 697 02 59 49 (koszt
sms zgodny z taryfą operatora Twojej sieci komórkowej).
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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
PROSTO Z GMINY
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Olimpijskie sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Teresinie
Kolejny wielki sukces na polu naukowym osiągnęli uczniowie Zespołu
Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Troje tamtejszych
reprezentantów – zwycięzców szkolnych eliminacji – wzięło udział w wojewódzkim finale XXXIII Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Ich
udział okazał się niezwykle owocny!
Tegoroczny maturzysta Paweł Tondera udowodnił swoją wyjątkową fachowość z dziedziny mechanizacji rol-

nictwa, dystansując wszystkich swoich rywali i odnosząc wielki triumf.
Z kolei w bloku „Produkcja roślinna”, znakomitą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z tego zakresu popisał się Jacek Bancerz, uczeń
trzeciej klasy technikum mechanicznego. Tylko jednego punktu zabrakło do podium drugiemu z tegorocznych maturzystów – Pawłowi
Dymińskiemu. Startując w bloku „Agrobiznes” zajął czwarte miejsce. Decyzją organizatorów, cała trójka reprezentować będzie szkołę
w wielkim ogólnopolskim finale, jaki odbędzie się na początku czerwca w Poznaniu. Wojewódzka XXXIII edycja prestiżowej olimpiady,
tradycyjnie już odbyła się w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.
/red/

Jubileuszowo w Paprotni
Określić dzień, w którym swoje święto obchodzi Szkoła Podstawowa w Paprotni nie jest trudno. Od jedenastu lat, tym dniem jest data
urodzin Karola Wojtyły. Papież Polak jest patronem tej Szkoły. Tegoroczna rocznica nadania szkole imienia miała wymiar ekumeniczny,
artystyczny i rekreacyjny.
„Dzień Szkoły” rozpoczął się 18 maja Mszą świętą w niepokalanowskiej Bazylice. Koncelebrował ją Proboszcz parafii o.Andrzej
Kuśmierski. Wśród zaproszonych gości był Starosta Tadeusz Koryś
oraz Wójt Marek Olechowski. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce
na terenie szkoły. Po wystąpieniu Dyrektora Grzegorza Fabiszaka oraz
zastępcy Wójta Gminy Teresin Marka Jaworskiego i Proboszcza parafii
Niepokalanów, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny o Janie Pawle II. Część artystyczną wypełnił spektakl słowno-muzyczny, którego

bohaterem był patron
Szkoły. Na zakończenie,
przy pięknej słonecznej
pogodzie odbyło się wielkie wiosenne grillowanie.
Przypomnijmy, że Szkoła
Podstawowa w Paprotni
otrzymała imię Jana Pawła II 18 maja 1998r. Dwa
lata wcześniej, tę inicjatywę zgłosił Wiesław Domagalski, wówczas Przewodniczący Rady Gminy w Teresinie.
Zbigniew Bonalski

Izabella Klebańska w Teresinie
Dnia 5 maja 2009r. w Szkole
Podstawowej w Teresinie odbyło
się spotkanie autorskie z Izabellą
Klebańską - absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi, autorką
scenariuszy radiowych i programów telewizyjnych dla dzieci ,
dobranocek, bajek, piosenek i teledysków. Spotkanie z p. Klebańską
rozpoczęło się recytacją jej wierszy.
Pani Izabella z wielką uwagą i zadowoleniem wysłuchała laureatów
szkolnego konkursu recytatorskiego „Muzyka wierszem malowana”.
Jej utwory prezentowali: Ines Brzychcyk z kl.Ib, Daniel Daczko
z kl.IIIc, Oliwier Wiśniewski z kl.Ic, Paweł Żochowski z kl.IIc,

Angelika Kierzkowska z kl.IIIb, Weronika Łazarska z kl.IIIa oraz
Patrycja Łupińska z kl.IIIb.
Izabella Klebańska niezwykle ciekawie i przystępnie wprowadziła dzieci w świat muzyki. Opowiadała uczniom o swoich książkach:
„Muzyczna zgraja”, „Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie”, „Jak
dżdżownica Akolada o muzyce opowiada” i „Akolada - 8 stopień wtajemniczenia”. Dzieci z dużą dawką humoru i w formie zabawy poznawały gamę i instrumenty muzyczne. Tańczyły, bawiły się i próbowały
zgadnąć gdzie w skrzypcach, które przyjechały razem z autorką, ukrył
się ślimak i żabka. Spotkanie zakończyło się autografami w książkach,
które dzieci nabyły w szkolnej bibliotece. Autorka przyjechała do Teresina z okazji „Tygodnia bibliotek” na zaproszenie biblioteki szkolnej,
a spotkanie mogło się odbyć dzięki wsparciu Rady Rodziców.
Dorota Rachoń
Szkoła Podstawowa im. św. M. Kolbego w Teresinie

Cała Polska czyta dzieciom
Od kilku lat Fundacja „ ABC XXI- Program Zdrowia Emocjonalnego” prowadzi w naszym kraju kampanię pod hasłem „Cała Polska
czyta dzieciom”. Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie,
bierze udział w tej akcji od samego początku. Codzienne, w każdej
grupie przedszkolnej nauczycielki głośno czytają dzieciom wybrane
pozycje z literatury pięknej. Staramy się również zapraszać do czytania gości, są nimi rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo. Cyklicznie
odwiedzają nas uczennice z Gimnazjum w Teresinie z książeczkami,
w których znajdują się oryginalne teksty, niesamowite trzymające w
napięciu opowiadania. Osoby czytające dzieciom są bardzo wyczekiwane i serdecznie przyjmowane. Gościem czytającym w grupie Muminki była pani dyrektor przedszkola Joanna Cempel- Stępień. Dzieci
niecierpliwie oczekiwały, były bardzo grzeczne i przejęte wizytą, choć
rozmawiają z panią dyrektor codziennie.
W czasie takich spotkań, maluchy uczą się skupić uwagę na słowie
czytanym, poznają bohaterów, rozwijają zainteresowania, wyrażają
emocje werbalne i niewerbalne. W świecie zdominowanym przez me-
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dia, stały kontakt z książką ma istotny wpływ
na rozwój osobowości
dziecka. Jest to nie tylko
źródło wiedzy o sobie,
otaczającym
świecie
i o człowieku, społeczeństwie, jego tradycjach
i kulturze. Przede wszystkim książka dostarcza
małemu odbiorcy wrażeń
przez identyfikację z bohaterem, jego przeżyciami i przygodami. Pomaga w rozwijaniu wyobraźni, umożliwia wywołanie u dziecka doznań
estetycznych. Uczą wyrozumiałości i szacunku dla otoczenia. Dlatego,
warto czytać dzieciom.
Małgorzata Bańkowska
nauczyciel Społecznego Przedszkola w Teresinie
Numer 5/2009
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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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Szachiści z Teresina
Stowarzyszenie
Przyjaciół Mieszkańców
Gminy Teresin „Impuls” od kilku miesięcy
organizuje działalność
koła szachowego w Teresinie.
Uczęszczają
na nie uczniowie szkół
z Teresina i okolic. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 18.45
– 20.15 w sali konferencyjnej hali sportowej GOSiR Teresin.
Prowadzone są przez cenionego trenera i zawodnika Jarosława
Kowalewskiego. W ostatnim czasie młodzi szachiści wzięli
udział w X Mistrzostwach Milanówka w Szachach Szybkich Juniorów. Zawody rozgrywane były tzw. systemem szwajcarskim,
9-cio rundowym. Polegało to na tym, że każdy z szachistów
niezależnie od wyników rozgrywał 9 partii, a po każdej z nich
kojarzone były nowe pary, w zależności od wyników rund po-

przednich. Czas partii wynosił maksymalnie 15 minut na jednego zawodnika. Jeśli komuś upłynęło owe 15 minut, niezależnie
od sytuacji na szachownicy przegrywał swoją partię. Chłopcy
z Teresina nie posiadają jeszcze szachowych kategorii a w zawodach uczestniczyło wielu zawodników z różnymi kategoriami,
często trenujących już ten sport od 6 czy 7 lat. Nie można więc
było oczekiwać rewelacyjnych wyników w rywalizacji z tak silnymi rywalami. Dla naszych szachistów była to na razie dobra
zabawa, poznawanie szachowego środowiska i samego przebiegu zawodów. Jednak jak na początki ich szachowej przygody,
wypadli oni zupełnie dobrze, zajmując następujące miejsca:
55. Adrian Maciąg 4,5 pkt. (4 zwycięstwa, 1 remis, 4 porażki) 65. Andrzej Banach 4,5 pkt. (4 zwycięstwa, 1 remis,
4 porażki) 83. Jakub Dąbrowski 4,0 pkt. (4 zwycięstwa, 0 remisów, 5 porażek) 93. Szymon Banach 3,0 pkt. (3 zwycięstwa
, 0 remisów, 6 porażek) 120. Michał Pniak 1,0 pkt. (1 zwycięstwo, 0 remisów, 4 porażki)
Marcin Maciąg

Zagraj w Otwartym Turnieju Szachowym
O PUCHAR WÓJTA GMINY TERESIN!
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS”, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i Mazowiecki
Związek Szachowy zapraszają do udziału w Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Teresin, który odbędzie się w piątek 12 czerwca b.r. o godz. 12.00 w hali widowiskowo-sportowej w Teresinie.
W zawodach startować mogą wszyscy chętni dorośli i młodzież, gdyż impreza ma charakter otwarty. Jej celem jest popularyzacja sportu szachowego jak i poszukiwanie talentów szachowych wśród dzieci i młodzieży. Turniej zostanie rozegrany
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry będzie wynosić 15 minut na partię dla zawodnika.
Planowane są następujące nagrody: Puchar Wójta Gminy Teresin dla zwycięzcy turnieju, puchary i nagrody rzeczowe za
miejsca II i III oraz dla najlepszego zawodnika powiatu, dla najlepszego zawodnika – ucznia powiatu oraz dla najmłodszego
i najstarszego zawodnika. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 czerwca. Wszelkie pytania odnośnie imprezy można kierować pod numer telefonu:
0694-146–194 Jarosław Kowalewski oraz pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie_impuls@wp.pl.
Udział w imprezie jest bezpłatny! Jednakże osoby zgłaszające się po 9 czerwca poniosą opłatę w wys. 10 zł.
/red/

Przełajowcy nagrodzeni

Zakończyły się tegoroczne zmagania w ramach Grand Prix Teresina w biegach przełajowych.
W tym roku cykl biegów rozpoczął się 4 kwietnia, a zakończył się 30 maja. Ze względu na wcześniejszy skład tego numeru „Prosto z Gminy” relację z finałowych rozstrzygnięć i uroczystości
zakończenia zawodów zamieścimy w wydaniu czerwcowym naszego miesięcznika.
Tymczasem wszystkie wyniki Grand Prix ‘2009 dostępne są na stronie internetowej
www. filipides.esochaczew.pl
/red/

Minipiłkarskie medale
Obecny rok niezwykle sprzyja sportowym sukcesom reprezentacji szkół z Gminy Teresin. Kolejnym na to przykładem jest
złoty medal mistrzostw powiatu młodziutkich piłkarzy ze Szkoły Podstawowej im. Św.M.Kolbego w Teresinie. W finałowych
zawodach minipiłki, w których udział wzięło sześć najlepszych
ekip z terenu powiatu sochaczewskiego, na podium stanęli także
futboliści z Budek Piaseckich. Oto rezultaty naszych medalowych drużyn:
SP Teresin – SP Nowa Sucha 0:0, SP Teresin – SP Iłów 4:2,
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finał: SP Teresin – SP nr4 Sochaczew 0:0 k.4:3.
SP Budki Piaseckie – SP nr3 Sochaczew 2:1, SP Budki Piaseckie – SP nr4 Sochaczew 0:4, o III miejsce: SP Budki Piaseckie – SP Iłów 1:0.
Skład mistrzów powiatu: Michał Włodarski, Bartosz Latosiński, Adam Fura, Kamil Rybicki, Kacper Urzykowski,
Paweł Rutkowski, Kacper Rudnicki, Michał Turczyński,
opiekun Maciej Starus.
/red/
Numer 5/2009
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XXIV Międzynarodowy Katolicki
Festiwal Filmów i Multimediów
W dniach od 15 do 17 maja br. odbył się w Niepokalanowie XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
„Niepokalanów 2009”. W ciągu trzech dni mogliśmy być świadkami wspaniałej uczty kulturalno-duchowej, obejrzeć wyjątkowe
projekcje filmowe, jak również uczestniczyć w towarzyszących Festiwalowi konferencjach i wykładach naukowych. Niepokalanowski Festiwal jest jedną z największych tego typu imprez na świecie. Wyniki tegorocznego Festiwalu jak i relacje z lat ubiegłych
dostępne są na stronie internetowej – www.festiwalniepokalanow.pl.

fot. Br. Mieczysław Wojtak / red
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