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Prosto
z Gminy
Witam! Ot człowiek się nie obejrzał, a to już końcówka lutego. To też trzymacie przed
sobą drugi w tym roku miesięcznik gminny. Tak, tak, przyznam, że jest trochę po lekkim jak
to mówią face-liftingu, no ale mam nadzieję, że te zmiany wzbudzą w Was Drodzy Czytelnicy
zaufanie jakby nie było do nowego image naszej gazetki. Przyznam bez bicia, że ta niby
rewolucja Prosto z Gminy została po trosze wymuszona poprzez wybór nowego wydawcy,
a i ja chętnie zgodziłem się by rozwój gminny zamanifestowany był także i przez taką formę
obrazu i treści. Życząc miłej lektury zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
i uwagami dotyczącymi naszego czasopisma wspólnie ze mną. Na wszelkie opinie czekam
na poczcie mailowej marcin.odolczyk@op.pl.
Redaktor „Prosto z Gminy”

Zmienią miejsce pracy
Prawdopodobnie już w marcu Urząd Gminy
wzbogaci się o kolejne pomieszczenia. Budynek przy ulicy
Zielonej, gdzie dotąd znajdowała się apteka, będzie
miejscem pracy dwóch jednostek organizacyjnych.
„Prowadzimy rozmowy z firmą Cefarm, która jest
aktualnie wieczystym dzierżawcą budynku, podpisaliśmy
już wstępne porozumienie, myślę, że w niedługim czasie
część naszych pracowników przeniesie się do nowego
lokalu” potwierdził informację wójt Marek Olechowski.
Cóż, to bardzo dobry pomysł, który z pewnością częściowo
rozwiązałby problem ciasnego Urzędu, z którym często
borykają się zarówno interesanci jak i pracownicy.
W budynku po aptece funkcjonowałyby: na parterze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś na piętrze
Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Zanim
jednak rozpoczną działanie, w budynku muszą nastąpić
prace mające na celu przystosowanie pomieszczeń do pracy
urzędników i związanej z nią obsługi mieszkańców.
Odol

Automatycznie wybrani
Wybory do Rady Powiatu Mazowieckiej Izby Rolniczej jakie odbyły się w gminie Teresin nie błysnęły
frekwencją. Na dwóch kandydatów głosowało niecałe półtora procenta wszystkich uprawnionych do głosowania!
To wystarczyło. Zarówno Tadeusz Szymańczak jak i Andrzej Popławski, z racji że startowali w okręgu dwu mandatowym
zostali wybrani do Rady. Pierwszy z nich otrzymał 28 głosów, drugi 18. Obu panom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Odol

Przeprosiny
Panowie Krzysztof Piskorz, Andrzej Bartosik, Ireneusz Majcher i Tadeusz Olechowski
przepraszają
Wójta Teresina pana Marka Olechowskiego za pomówienie w piśmie do Wojewody Mazowieckiego o to, jakoby wykorzystał
on swoje stanowisko służbowe do osiągnięcia osobistych korzyści materialnych.
Zobowiązują się do zwrotu kosztów procesu na rzecz oskarżyciela w wysokości po 391 zł od osoby oraz do dokonania darowizny
po 500 zł od osoby na koszt leczenia osoby wskazanej przez Marka Olechowskiego chorującej na chorobę nowotworową także
w analogicznym terminie 14 dni licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
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Plan musi być
Podczas piątej sesji Rady Gminy Teresin podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2007 rok.
Jerzy Wójcik, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej
opracowaną na posiedzeniu w dniu 22 stycznia. Jej członkowie zaproponowali wpisanie do planu pracy następujących
zadań:
Kontrole problemowe:
- kontrola w Szkole Podstawowej w Paprotni - lipiec 2007 r.
- ocena realizacji budżetu gminy Teresin za I półrocze 2007 r. - wrzesień 2007 r.
- kontrola w wybranej jednostce OSP z terenu gminy Teresin - wrzesień 2007 r.
- kontrola wybranej inwestycji gminnej - październik 2007 r.
Po zakończeniu roku budżetowego ocena wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy
w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym). W związku
z tym, iż Radni nie zgłosili uwag i wniosków do zaproponowanego planu pracy, treść uchwały poddano pod głosowanie.
Przy wyniku czternaście głosów za i jednego wstrzymującego się uchwała została podjęta.
Odol

Rada uchwala
Wtorek 30 stycznia był dniem
wytężonej pracy dla radnych gminy
Teresin. Piąta i jednocześnie pierwsza
w tym roku sesja Rady Gminy Teresin
zaowocowała podjęciem
aż dziewięciu uchwał.
Pierwsza z nich dotyczy
zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na
sfinansowanie gminnych zadań
inwestycyjnych. Chodzi o kredyt
w wysokości 7.139.000 zł, który to jak
zaznaczył wójt Marek Olechowski
zostanie spłacony z wpływów z podatku
od nieruchomości oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych
w latach 2008-2010. Radni podjęli
decyzję jednogłośnie.
Kolejne trzy uchwały odnosiły
się do sprawy przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
G m i n y Te r e s i n , o b e j m u j ą c e g o
odpowiednio część obrębów
geodezyjnych Paprotnia, Granice,
Teresin Gaj. Radni podjęli także decyzję
o sprzedaży udziału w niezabudowanej
nieruchomości rolnej położonej
w obrębie Elżbietów, jak również
sprzedaży niezabudowanej
nieruchomości rolnej położonej
w obrębie Seroki Wieś.
Mieszkańcy ulicy Kwiatowej zapewne
cieszą się z podjętej przez Radę uchwały
dotyczącej sprawy nabycia działek
w obrębie Teresina. Celem tego
posunięcia jest przeznaczenie nabytych
nieruchomości w kierunku urządzenia
tej ulicy. Jak powiedziała Grażyna
Morga, kierownik referatu gospodarki
komunalnej i przestrzennej podjęcie
przedłożonej uchwały umożliwi
Luty 2007

regulację prawną ulicy Kwiatowej
na odcinku od ul.Rynkowej w kierunku
Teresińskiej. Ulica Kwiatowa w części
3/6 jest uregulowana prawnie,
w 1/3 grunty będą przekazywane
odpłatnie, a w części 2/3 właściciele
zdecydowali o nieodpłatnym przekazaniu swoich nieruchomości.
Jak poinformował radny
Hubert Konecki, wcześniej

dróg na terenie gminy Teresin.
Zadaniem tej komisji będzie dokonanie
spisów inwentaryzacyjnych nie tylko
dróg gminnych ale również
nieruchomości i gruntów, które gmina
przejmuje w zasób swojej własności.
W składzie KI znaleźli się wybrani
przez Radę: Hanna Jankowska,
Małgorzata Matejka, Hubert Konecki,
Paweł Przedpełski oraz Ryszard

poszczególne projekty powyższych
uchwał zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję
Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Technicznej.
Podczas piątej już sesji powołano także
Komisję Inwentaryzacyjną. Powołanie
komisji inwentaryzacyjnej umożliwi
przede wszystkim uregulowanie stanu

Śliwiński. Na zakończenie pracowitego
posiedzenia radni jednogłośnie
zdecydowali o wyborze delegata
do Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sochaczewie. Została nią
radna Antonina Gigier.
Ostatnia z podjętych uchwał
dotyczy zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
Odol
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Ile biorą radni…
Nowi Radni Gminy Teresin na ilość pracy
w samorządzie z pewnością narzekać nie mogą. Za nimi
już pięć sesji, spora liczba podjętych uchwał i decyzji.
Nie łatwa praca powinna być dosyć dobrze
wynagrodzona.
Postanowiliśmy się zatem bliżej przyjrzeć jaką
dietę jest w stanie odebrać przeciętny radny w naszej
gminie. Czy są to wysokie czy może niskie stawki?
Odpowiedź pozostawiamy do państwa dyspozycji.

Za udział w sesji radni otrzymują dietę w wysokości 150zł,
natomiast za udział w posiedzeniu komisji 100zł. Warto
przypomnieć, że każdy radny pracuje w wybranych dwóch
komisjach. Wyjątkiem pozostaje radny Ryszard Kacprzak
„nie udzielam się w żadnej komisji, bowiem te, w których
udział mi zaproponowano zupełnie nie są zgodne z moimi
kompetencjami”. Sesje Rada Gminy zwołuje w zależności
od potrzeb, średnio raz w miesiącu. W listopadzie i grudniu
ubiegłego roku natomiast, z uwagi na koniec roku
kalendarzowego i tym samym wynikającą z tego potrzebę
podjęcia wielu ważnych decyzji samorządowych, Rada
zebrała się czterokrotnie. Wracając do komisji,
to jej członkowie zbierają się przed każdą sesją, z tym
że dotyczy to tych komisji, które są właściwe
do zaopiniowania projektów uchwał przewidzianych
do rozpatrzenia na najbliższej sesji. Ponadto komisje
obradują również w innych terminach stosownie
do potrzeb. Średnio każda z nich odbywa dziesięć
posiedzeń w skali roku. Przypomnimy zatem jeszcze jakie
komisje działają w gminie Teresin. Są to: Komisja
Rewizyjna, Komisja Finansów i Budżetu Gminy, Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Administracji
i Przestrzegania Prawa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki
Społecznej, Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej.
Odol

Bez problemu
Zwykło mówić się, że kolejny raz zima
zaskoczyła drogowców. Na szczęście to powiedzenie
zupełnie nie sprawdza się w naszej gminie. Dosyć szybko
poradzono sobie bowiem z zasypanymi ulicami
i chodnikami.
Wynajmujemy w tym celu prywatne firmy, które
dysponując dobrym sprzętem ciężkim i lekkim, jak na razie
sprawnie doprowadzają zaśnieżone ulice do użytkowania mówi dyrektor GZGK Marek Misiak - dodając
Posypaniem chodników zajmują się natomiast pracownicy
zakładu komunalnego.
Śmiało zatem można przyznać, że podczas tej zimy
nie możemy raczej narzekać na pracę służb dbających, aby
naszymi gminnymi drogami można było spokojnie
przejechać.
Odol

Poprawka
W poprzedni numerze niestety nastąpił mały błąd spowodowany zapewne sprytną pracą chochlika prasowego.
Otóż w składzie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej funkcję
zastępcy przewodniczącego pełni radny Dariusz Gałecki, a nie jak czytamy radny Daniel Zdanowski. Za pomyłkę
serdecznie przepraszam.
Odol
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Bezpieczny rowerzysta
Godny uwagi pomysł wysunęła radna Antonina
Gigier, której na sercu leży bezpieczeństwo poruszających
się po naszych gminnych drogach rowerzystów.
Zaproponowała bowiem stworzenie programu
„Bezpieczny rowerzysta na drodze”.
Trzeba przyznać, że intencja radnej jest jak
najbardziej nie tylko interesująca, ale i uzasadniona.
W pamięci mamy przecież tak niedawny wypadek
w Teresinie, na skutek którego śmierć poniósł rowerzysta.
Zresztą, po naszych drogach porusza się liczna grupa
rowerzystów, w tym dzieci dojeżdżające na zajęcia szkolne.

„Dosyć często widzę jadących mieszkańców naszej gminy
rowerami nie posiadającymi nawet najmniejszego
oświetlenia. Tworzą wówczas ogromne zagrożenie
zarówno w stosunku do siebie jak i do kierowców aut”
argumentowała podczas sesji pomysłodawczyni akcji.
Program miałby między innymi zakładać wyposażenie
cyklistów w odblaskowe gadżety w celu zniwelowania
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jak najbardziej popieramy i już przyłączamy się do tej
racjonalnej idei.
Odol

Zapiski radnego z Paprotni
Po wygranych wyborach w dniu 11 listopada 2006
roku Rada Gminy w Teresinie przystąpiła do pracy nad
projektem budżetu, zaproponowanym przez wójta Marka
Olechowskiego.
Chciałbym poinformować Mieszkańców Paprotni o kilku
ważnych inwestycjach, które będą realizowane w 2007
roku w n a s z y m okręgu wyborczym.
1. Przy ulicy Spacerowej (Teresin Gaj) powstanie plac
zabaw dla dzieci.
2. Na ulicy Gnatowickiej zostanie położony tłuczeń.
3. Zaplanowano znaczne poszerzenie ulicy Krańcowej tak,
aby można było swobodnie wyjechać na drogę główną A-2.
W tym celu trzeba będzie przestawić słupy oświetleniowe,
rozebrać stare ogrodzenie Kółka Rolniczego i zbudować
nowe.
4. Na całej ulicy Krańcowej zostanie położony tłuczeń
i asfalt.
5. Przy Szkole Podstawowej w Paprotni przewidziano
następujące prace: ogrodzenie terenu i położenie kostki
brukowej.
6. W bieżącym roku powstanie projekt ścieżki rowerowej

przy ulicy św. Ojca Maksymiliana Kolbego.
7. Na ulicy Topolowej zostanie położony tłuczeń i asfalt.
Wójt Marek Olechowski z wielkim rozmachem
przystąpił do działania. W swojej trudnej pracy może zatem
liczyć na pełne poparcie nowej Rady.
Zbigniew Biederka, radny z Paprotni

ulica Krańcowa

Trwają wybory w sołectwach
Miesiąc luty przebiega po znakiem wyborów sołtysów i Rad Sołeckich. Do połowy miesiąca wybory przeprowadzono
w sześciu z dwudziestu pięciu sołectw w gminie Teresin. Wybory odbyły się już w Paprotni, Lisicach, Ludwikowie,
Szymanowie, Serokach Parcela oraz w Marycewie, gdzie wybrano nową osobę Stanisława Jarzynę. W następnym
numerze przedstawimy pełną listę sołtysów poszczególnych sołectw.
Odol

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów w 2007 roku na terenie Gminy Teresin
Miesiąc

Dni zbiórki w gminie

Miesiąc

Dni zbiórki w gminie

Styczeń

23

Lipiec

23, 24

Luty

20

Sierpień

27, 28

Marzec

20
25, 26

Wrzesień

24, 25

21, 22

Październik
Listopad

26, 27

20, 21

Grudzień

19, 20

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Luty 2007

22, 23

5

Prosto
z Gminy

Kolejny krok do basenu
Rozwój sportu i rekreacji
w gminie Te resin, a przede
wszystkim budowa basenu i co się
z tym wiąże możliwość pozyskania
środków finansowych na to przed-

Założyciele Fundacji

sięwzięcie to główne cele powstałej
Teresińskiej Fundacji Rozwoju
Sportów Pływackich „Basen”.
Jej założycielami są: Starosta
Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz
Koryś, Wójt Marek
Olechowski,
dyrektor Zespołu
S zkół S tanis ław
Wójcik, dr Banku
Spół-dzielczego
w Teresinie
F r a n c i s z e k
Kowalczyk,
dyrektor GZGK
Marek Misiak,
wiceprzewodnicząc
y Rady Powiatu
Aleksander Łopata,
radca prawny

Andrzej Jaworski, wiceprzewodniczący RG Lech Kaźmierczak,
wicedyrektor Zespołu Szkół Wojciech
Kruszewski, radny gminny Dariusz
Gałecki. Prezesem Fundacji wybrany
został dyrektor szkoły, przy której
basen ma być wybudowany
i jednocześnie pomysłodawca tego
przedsięwzięcia Stanisław Wójcik.
Oprócz grona założycieli organizacji,
wśród członków Rady Nadzorczej jest
także radny Sejmiku Mazowieckiego
Jerzy Krupa. Przy zaangażowaniu
takich osób, jesteśmy pewni że już
niebawem popluskamy się
w teresińskiej pływalni. Będzie
to kolejna tytaniczna wizytówka
stałego rozwoju gminy Teresin.
Odol

Ostatni rok wymiany dowodów osobistych!
Przypominamy, że do końca 2007r. wszyscy mieszkańcy Gminy, którzy posługują się starymi zielonymi
dowodami osobistymi muszą je wymienić na nowe- plastikowe. Wymiana to wymóg ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych.
Do dowodu potrzebne są:
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego;
2. dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem;
3. opłata-30zł;
4. odpis aktu urodzenia (kawaler/panna) lub małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
Wymiany dowodu osobistego należy dokonać osobiście. Lepiej nie zostawiać wymiany na ostatnią chwilę.
Zapraszamy codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przygotowała: Inspektor Ewa Smagieł

Sprzedane
W dniu 14 lutego 2007 r. odbyły się w Urzędzie
Gminy w Teresinie dwa ustne nieograniczone przetargi
dotyczące sprzedaży działek stanowiących własność
Gminy Teresin:
Nabywcą działki oznaczonej nr ewiden. 144/2
o powierzchni 1437 m2 , która jest
położona
w miejscowości Seroki Parcela, zostali Radosław Zieliński
i Dorota Zielińska wspólnicy prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą DR PROFIT S.C. Dorota
i Radosław Zielińscy z siedzibą przy al. XX-Lecia 10 w
Teresinie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
33.375,00 złotych. Nabywcy zaoferowali cenę
w wysokości 46.500,00 złotych. Do ceny działki zostanie
doliczone 22% podatku VAT w wysokości 10.230,00
złotych. Ostateczna cena działki wyniesie 56.730,00
złotych;
Nabywcą działki oznaczonej nr ewiden. 1/3
o powierzchni 3 631 m2 , która jest
położona
6

w miejscowości Pawłówek, został Kamil Łukasz
Kozłowski zamieszkały przy ul. Zielonej 4 w Szymanowie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 29.602,50
złotych. Nabywca zaoferował cenę w wysokości 39.700,00
złotych.
Anna Góralczyk

K O M U N I K A T
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie
prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na
terenie naszej Gminy, które zawarły związek małżeński 50
lat temu tj.1957r., o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu
Cywilnego w terminie do dnia 31 marca 2007r. Temat
dotyczy uhonorowania Państwa w związku
z długoletnim pożyciem małżeńskim.
Telefon kontaktowy (046) 864-25-54
Kierownik USC
Jolanta Kononowicz
Luty 2007
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Ferie w TOK-u
Teresiński Ośrodek Kultury, w okresie ferii
zimowych, zaprosił wszystkie chętne dzieci, bez ograniczeń
wiekowych, na różnego rodzaju zajęcia artystyczne. Przez
cały ten czas, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00,
każde dziecko na pewno znalazło coś dla siebie.
Ferie to był okres, kiedy wszystkie pracownie były
otwarte po to, aby osoby chętne uczestniczyć w zajęciach,
mogły skonfrontować swoje oczekiwania z możliwościami,
jakimi dysponuje TOK. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych.
Wszystkie były prowadzone przez instruktorów Teresińskiego
Ośrodka Kultury.
Na zakończenie ferii, dzieci z sekcji wokalnej
i teatralnej wyjechały do Sali Kongresowej w Warszawie
na przedstawienie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”
według Kornela Makuszyńskiego. Spektakl wystawiany był w
ramach akcji „Zima w mieście”, a przygotowany został przez
dzieci i młodzież z Miejskiego Domu Kultury w Płocku
i zespół „Abstrakt” z Miejskiego Ośrodka Kultury

w Sochaczewie. Dzieci przywiozły wiele ciekawych zdjęć, ale
także mnóstwo wrażeń i doświadczeń. Chcieliśmy by zimowa
przerwa była dla nich interesującym i pełnym wrażeń
przeżyciem. Mamy nadzieję, że się udało.
(TOK)

Frontem do przyrody
W dniu 23 stycznia 2007 roku
w Szkole
Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie odbył się apel
podsumowujący przeprowadzone akcje ekologiczne: zbiórka
kasztanów i surowców wtórnych. W trakcie tej uroczystości
gościliśmy przedstawiciela Urzędu Gminy w Teresinie panią
sekretarz Grażynę Cierpis- Przysuchę i panią Elżbietę
Stępniak dyrektora Zakładu Opakowań Tekturowych.
Impreza rozpoczęła się pokazem mody
z wykorzystaniem niecodziennych materiałów, do których
należały min. folia, kapsle, opakowania jednorazowe oraz
owoce i warzywa. Występ ten spotkał się z dużym
zainteresowaniem publiczności. Po zaprezentowaniu kolekcji
odbyło się wręczanie nagród i dyplomów dla wyróżnionych
uczniów i klas. Akcją, która odbyła się w naszej szkole po raz
pierwszy była
zbiórka kasztanów. Spotkała się ona
ze wspaniałym odzewem uczniów całej szkoły. W ciągu
dwóch tygodni dzieci przyniosły 1395,5 kg kasztanów, które
trafiły do punktu zielarskiego. Przeznaczono je na żele i maści,
do produkcji których używa się wyciągu z owoców
kasztanowca. Najdorodniejsze zaś okazy przekazane zostały
do nadleśnictwa i przeznaczone na sadzonki Najwięcej
kasztanów przyniosły następujące klasy: II D, III A, III B, IV
C, VI C, VI A. Liderem wśród uczniów okazał się Kamil

Sosiński z klasy IV C , który przyniósł 140 kg. Miłym
akcentem było odczytanie podziękowania od odbiorcy
kasztanów- pana Jarosława Wyrwasa, który podkreślił
ważność tej zbiórki dla środowiska.
Kolejną akcją, cieszącą się szczególną popularnością
wśród dzieci i rodziców, jest zbiórka makulatury. Łącznie
dzieci zebrali 29.495,00 kg makulatury. Średnio na jednego
ucznia w szkole przypadło 58,18 kg !
Najwięcej makulatury przyniosły klasy: IIIA, IIIB,
IB, IVC, IVD, VIB. Indywidualnie nagrodzono 64
uczestników tej akcji, spośród których wyróżnili się: Kamila
Zielska ucz. kl. IV C (3.016,5 kg), Jan Krukowski ucz. kl. III
A (2.385 kg), Adam Krukowski ucz. kl. IIIA (2.385kg).
Trzecią akcją ekologiczną była
zbiórka puszek
aluminiowych. Uczniowie przynieśli 244 kg puszek
aluminiowych i 14 kg puszek stalowych, łącznie 258 kg..
Liderami w zbiórce puszek okazały się następujące klasy: II B,
OA, I B, IV D, VI C. Natomiast indywidualnie wyróżnił się
uczeń klasy VI C Sławomir Budnik, który dostarczył 25 kg
puszek.
Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz wszystkim
zaangażowanym w przeprowadzone akcje ekologiczne.
Ponadto słowa podziękowania kierujemy w stronę Wójta
Gminy Teresin p. Marka Olechowskiego fundatora nagród
i p. Elżbiety Stępniak, która przekazała nieodpłatnie na rzecz
szkoły znaczną ilość makulatury oraz p. Jarosława Wyrwasa
za zaproszenie do współpracy w akcji „ Zbiórka kasztanów”.
Musimy pamiętać, że tylko systematyczne zbieranie
surowców przyczynia się do sukcesu, dlatego zachęcamy już
dzisiaj do gromadzenia zapisanych kartek, tektury,
przeczytanych czasopism oraz pustych puszek po napojach.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w przeprowadzanych akcjach w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorki:
K. Karaś, B. Pałuba, T. Romanowska, B. Załuska
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Z wizytą w RDC
Jako uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego o profilu
dziennikarskim w Zespole Szkół
w Teresinie, wybraliśmy się do
siedziby Polskiego Radia znajdującej
się na ulicy Myśliwieckiej
w Warszawie. Podczas wyjazdu
mieliśmy doskonałą okazję zapoznać
się z zasadami pracy w radiu. Po studiu
Rozgłośni Regionalnej „Radia dla
Ciebie” oprowadzał nas jeden
z dziennikarzy
Norbert Kuliński.
Wtajemniczał nas w zasady tworzenie
audycji radiowych. Mieliśmy okazję
w praktyce przekonać się na czym
polega i jak wygląda praca w rozgłośni
radiowej. Podpatrywaliśmy sale, gdzie
odbywają się nagrania, które później
możemy usłyszeć w radiu.
Pan Kuliński udzielił nam kilka
ważnych wskazówek potrzebnych do
pracy w tym zawodzie.
Dowiedzieliśmy się też co bardzo nas

zainteresowało, że istnieje bardzo
realna możliwość odbycia
kilkumiesięcznego stażu w rozgłośni
RDC. Radio Polskie jest codziennie
odwiedzane przez wielu ludzi, w tym
ważnych osobisto-ści, których głosy
tak często słyszymy
za pośrednictwem
odbiorników radiowych. Podczas
naszej obecności
mieliśmy również
okazję spotkać się z
m u z y k i e m
Sławomirem
Wi e r z c h o l s k i m .
Zwiedzanie studia
Polskiego Radia
oraz zapoznanie się
z techniką tworzenia
programów radiowych będzie
przydatne przy

tworzeniu własnej pracy. Z pewnością
wiedzę tę wykorzystamy na
najbliższych zajęciach z naszą opiekun
p.Ewą Odolczyk.
Uczniowie klas dziennikarskich

Anielski musical
Przygotowany przez
o. Andrzeja Sąsiadka, zespół Miriam
i młodzież z Niepokalanowa musical
„Zaułek Aniołów” okazał się
prawdziwym kulturalnym hitem
okresu świątecznego. Wystawiany
był aż pięciokrotnie i zawsze przy
wypełnionej po brzegi publicznością
sali św. Bonawentury.

Rzeczywiście, było na co
popatrzeć, a dłonie same składały się
do oklasków. Akcja spektaklu
rozgrywa się współcześnie, na ulicy
dużego miasta w ferworze
8

przedświątecznych zakupów
i wszechobecnego pośpiechu.
Spotykamy tu ludzi zranionych
życiowymi doświadczeniami:
sfrustrowaną ciocię Jagodę, zagubioną
młodą lekarkę Zosię, ulicznych
dozorców zamiatających ulicę
zaśmieconą gazetami oraz
bezdomnego pana
Ryszarda. Pojawia się
również postać Cyganki
(w tej roli fantastycznie
grająca Klara Zawadzka),
oferującej napotkanym
ludziom przepowiadanie
przyszłości. W zagubionym
świecie pojawia się też
siostra zakonna, zaś na
ziemię zstępują Aniołowie
w ludzkich postaciach. Dają
innym uśmiech, radość
i nadzieję. Powodują, że
postacie przybierają odtąd
z u p e ł n i e n o w y
światopogląd, stają się
wrażliwymi i pełnymi miłości
osobami. W finale wszyscy spotykają
się przy wigilijnym stole. To czas
wzajemnego przebaczenia.
Poszczególne sceny zostały opatrzone

nastrojowymi piosenkami
w wykonaniu chóru i solistów zespołu
Miriam. Biorąc jeszcze pod uwagę
bogatą scenografię i wspaniałą grę
aktorów trzeba szczerze przyznać,
iż taki musical chce się oglądać
kilkakrotnie. I tak też było… Warto
zaznaczyć, że scenariusz do musicalu
„Zaułek Aniołów” napisał
i wyreżyserował o.Andrzej Sąsiadek,
Klara Zawadzka zadbała o aranżacje
i wystrój sceny, zaś oprawę muzyczną
zapewnili o. Tomasz Szymczak (gitara)
i Marek Jaworski (instrumenty
perkusyjne).
Odol
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Sto dni do matury
Sobotni (27.01) wieczór w Zespole Szkół
w Teresinie zdominowały piękne kreacje, suto zastawione
stoły i oczywiście szaleńcza zabawa w takt muzyki zespołu
Toledo. Wszystko to z okazji tradycyjnej Studniówki jaka
corocznie odbywa się w szkolnej hali sportowej. Tej nocy
żacy po raz ostatni bawili się na całego. Teraz, pozostało im
już tylko gorące odliczanie do czekającego ich w maju
egzaminu dojrzałości. Szybko uciekające tygodnie, dni,
godziny liczyć będą pochylając się nad podręcznikami
i zeszytami, by uniknąć sytuacji, w której mogliby
ponownie zaśpiewać słowa piosenki zespołu Czerwonych
Gitar …Już za rok matura… W tym roku, tradycyjnego
Poloneza odtańczyli uczniowie klas trzecich Liceum
Ogólnolształącego (wych. E.Odolczyk) i Liceum
Profilowanego (wych.K.Haber), oraz czwartych klas
Technikum Agrobiznesu (wych.M.Kruszewska),
Technikum Mechanizacji Rolnictwa (wych.B.Kulpa)
i Technikum Samochodowego (wych.T.Orzechowski).
Gościem honorowym Studniówki 2007 był Starosta

Tadeusz Koryś. Zabawa trwała do samego świtu, bowiem
jak mówią udana studniówka to i matura pójdzie…
Odol

XV WOŚP w Teresinie
Od piętnastu lat druga
niedziela stycznia
zdominowana jest przez
pospolite charytatywne
ruszenie Polaków. Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy jednoczy nas
w duchu solidarnej
składki na medyczne
potrzeby mieszkańców
naszego kraju.
To znakomity i totalnie
sprawdzony pomysł zainicjowany przez jak najbardziej
pozytywnego szaleńca jakim jest Jurek Owsiak. Inną
kwestią pozostaje istotny fakt i pytanie zarazem, dlaczego
to my mamy wdrażać powszechną kolejną zbiórkę na zakup
niezbędnych do ratowania życia ludzkiego aparatów,
defibrylatorów, respiratorów czy innych pomocy
medycznych, gdzie trwonione są pieniądze z naszych
chociażby nie małych podatkowych haraczy? A może idąc
bieżącym tropem ktoś zaproponuje narodową zrzutę na
wykup szpitalnych długów, by te mogły świadczyć nam
aczkolwiek podstawowe usługi zdrowotne i to za friko,
choć o terminach nie wspomnę… Wrócę jednak do już nie
tylko naszej w sensie krajowej akcji Owsiaka, w której
to serduszkowce puszki wypełniają się pieniążkami i inną
wartościową materią również przez rzeszę obcokrajowców.
Chwała im za te dary, bowiem z naszych szpitalnych łóżek
pewnie korzystać nie będą, a co kasa to kasa. Choć
ostateczna suma zebranych pieniędzy tradycyjnie zostanie
ogłoszona pod koniec lutego, to dzięki nam wszystkim
skarbonka WOŚP cieszy się już sumą ponad 25 mln!
Ale Wielka Orkiestra wciąż gra. Nadal trwa
dokładne liczenie. „Zawsze z drżeniem i napięciem
czekamy na te bankowe doniesienia, które potwierdzą
Luty 2007

wielkość orkiestrowej zbiórki. Ale bez względu na to, czy
zbierzemy więcej niż rok temu, czy też mniej, każda
złotówka będzie mogła wesprzeć działania naszych
programów medycznych i zakup kolejnych urządzeń
medycznych. Już zasiadamy nad wszystkimi pomysłami
dotyczącymi naszych tegorocznych zakupów” mówi Jurek
Owsiak. My, jako mieszkańcy gminy Teresin również
włożyliśmy tam swoją cegiełkę. I choć u nas Orkiestra
zagrała może troszkę ciszej, to jednak wielkie dzięki należy
skierować w kierunku tych kilku młodych ludzi
uśmiechniętych dziewcząt i chłopców którzy w tamtą
niedzielę zamienili się w wolontariuszy. To oni byli
motorniczymi Orkiestry głównie przed Bazyliką, zaś my
wspaniale dosiadaliśmy się do tej szalejącej lokomotywy
Świątecznej Pomocy, nie żałując grosza na wsparcie
największej z tak potrzebnych akcji. To prawda, iż wspólnie
pokazaliśmy w jaki sposób we współczesnym świecie
można poprowadzić jedno z największych charytatywnych
i cyklicznych działań na świecie. Zatem, za rok zagrajmy
jeszcze głośniej !!!
Sie ma !!!
Marcin Odolczyk
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Festiwalowe kolędowanie
W ostatni styczniowy weekend Sala
Św. Bonawentury w Niepokalanowie wypełniła się
publicznością, która przyszła wysłuchać świątecznych
utworów wykonywanych przez artystów z całego kraju.
Już po raz siódmy miał tu miejsce Ogólnopolski
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Wieczne
Kolędowanie”.
W niedzielę 27.02 Jury w składzie: Grażyna
Beliniak
przewodnicząca, Marek Stawiński, Artur
Komorowski, o. Andrzej Sąsiadek, po wysłuchaniu 33
solistów i 25 zespołów, doceniając trud i ogrom pracy
włożonej w przygotowanie występów postanowiło
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia
w V kategoriach:
W kategorii solistów do 15 lat:
Nagroda główna:
Joanna Wojciechowska Parafia pw. Św. Klemensa
Dworaka we Wrocławiu; Małgorzata Nakonieczna Parafia
Św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Wyróżnienia:
Karolina Warchoł Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli;
Anna Kopycka - Szkoły Muzyki i Tańca „NUTKA”
w Płońsku; Marta Ławska Miejskie Centrum Kultury
w Bełchatowie

W kategorii solistów powyżej 15 lat:
Nagroda główna:
Agnieszka Kowalska Zgierz
Wyróżnienie:
Dorota Marut Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli;
Marynia Wilczyńska Gimnazjum Nr 11 w Nowym Sączu
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych do 15
lat:
Nagroda główna:
Zespół „NUTKA” ze Szkoły Muzyki i Tańca „NUTKA”
w Płońsku
Wyróżnienie:
Zespół „DZWONECZKI” z Zespołu Szkół
w Sochaczewie; Zespół „TO NIE WSZYSCY” ze Szkoły
10

Podstawowej Nr 3 w Żninie
W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych
powyżej 15 lat:
Nagroda główna:
Zespół „BLUEMEN” z Warszawy
Wyróżnienie:
Zespół Kameralny PSM I st. w Skierniewicach; Zespół
„ARIA” ze Szkoły Muzyki i Tańca „NUTKA” w Płońsku;
Zespół „AKOLADA” z Osiedlowego Klubu Kultury Wola
Duchacka Wschód w Krakowie; Młodzież z Zespołu Szkół
Plastycznych w Lublinie
W kategorii wykonawców ludowych:
Nagroda główna:
Zespół „BIAŁODUNAJCANIE” z Katolickiego
Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Regionalnej w Białym
Dunajcu
Wyróżnienie:
Aleksandra Zapolska ze Szkoły Muzyczne YAMAHA
w Nowym Sączu
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić listem
gratulacyjnym Pana Tomasza Owczarka, akompaniatora
zespołu „VOICES” z Braniewskiego Centrum Kultury oraz
Kornela Gładysia ze Szkoły Muzycznej YAMAHA
w Nowym Sączu za kreację sceniczną.
O samej imprezie można napisać bardzo dużo
słów. Jednak warto zaznaczyć, że tegoroczny festiwal był
zresztą wzorem lat poprzednich niezwykle interesujący
i zorganizowany na najwyższym poziomie, o czym także
wspomnieli wszyscy członkowie jury. Z całą pewnością
impreza była w stanie trafić w intelektualne gusta nawet
tych najbardziej wybrednych krytyków. Zatem,
do przyszłego roku!

Luty 2007

Prosto
z Gminy

Sportowiec samorządowiec
Huberta Koneckiego większość mieszkańców
kojarzy z osobą radnego gminy Teresin. Jednak nasz
samorządowiec to również znakomity tenisista ziemny.
Świadczyć o tym może zwycięstwo w ŚwiątecznoNoworocznym Turniej Par Deblowych im. Ryszarda Żurka
w Sochaczewie.
Triumf jaki odniósł grając wraz
z sochaczewianinem Dariuszem Miłkowskim jest sporym
sukcesem. Turniej rozgrywany jest w hali sportowej w
Sochaczewie od 1998 roku, a debel Konecki/Miłkowski
zanotowali zwycięstwo już drugi raz z rzędu! Jednak nie
przyszło im to łatwo. W meczu półfinałowym
nieoczekiwanie przegrali pierwszego seta 0:6. Jednak pełna
mobilizacja i efektowna gra w kolejnych dwóch setach
bardzo się opłaciła, bowiem „nasi” panowie wygrali je 6:4,
6:4. Finał był już na tyle emocjonujący jak i dramatyczny.
Dwa dobre, podobne do siebie sety, w których
o zwycięstwie decydował tie-break. Ostatecznie zespół
radnego z Teresina odniósł zwycięstwo 7:6(0) i 7:6(3) nad
parą Romuald Sokołowski/Mieczysław Gola. W zawodach
wystartowało trzynaście par.
Oto rezultaty zanotowane przez debel Konecki/Miłkowski
eliminacje:
Dariusz Miłkowski/Hubert Konecki - Andrzej
Chotkowski/Jerzy Przybyłowski 6:3, 6:4
ćwierćfinały:
Dariusz Miłkowski/Hubert Konecki - Sławomir Jamka Ireneusz Pietrzak 6:2, 6:3

półfinały:
Dariusz Miłkowski/Hubert Konecki - Arkadiusz
Kuliński/Sławomir Dorywalski 0:6, 6:4,6:4
finał:
Dariusz Miłkowski/Hubert Konecki - Romuald
Sokołowski/Mieczysław Gola - 7:6(0),7:6(3)
Warto przy okazji zaznaczyć, że w naszej gminie
rośnie liczba grających miłośników tenisa ziemnego.
Z tygodnia na tydzień ich liczba stale wzrasta. Jest to
zapewne również efekt otwarcia nowej hali sportowej w
Teresinie, gdzie spotyka się wielu tenisowych
„zapaleńców” by poćwiczyć zagrania zieloną piłeczką.
Są oni również twórcami Teresińskiego Towarzystwa
Tenisowego, które od pewnego czasu czynnie działa
w gminie.

Strażacka siatkówka
Pełne emocji siatkarskie pojedynki stoczyli ze sobą
strażacy podczas rozegranego w Paprotni Gminnego
Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na starcie
stanęło sześć zespołów, które zmierzyły się ze sobą grając
systemem „każdy z każdym”. Bezsprzeczne zwycięstwo w
klasyfikacji końcowej odniosła reprezentacja OSP
Niepokalanów, która w tych zawodach nie miała sobie
równych. Młodzi siatkarze-strażacy to jednocześnie
uczniowie Liceum Ojców Franciszkanów

w Niepokalanowie: Marcin Piętka, Dariusz Niewczas,
Mateusz Guzdek, Grzegorz Grzywa, Kamil Jaworski, Jan
Boczkowski, Michał Znajdek, Kamil Zieliński. Dalsza
kolejność na zakończenie turnieju przedstawiała
się następująco: 2.OSP Paprotnia, 3.OSP Budki Piaseckie,
4. OSP Teresin, 5.OSP Skrzelew II, 6.OSP Skrzele I.
Odol

Siatkarski Puchar
Tuż przed feriami w Szkole Podstawowej
w Paprotni odbył się tradycyjny Siatkarski Turniej o Puchar
Dyrektora Szkoły Grzegorza Fabiszaka. Jak co roku
zawody obfitowały w wiele emocji i niezwykle zaciętych
pojedynków pod siatką.
W bardzo dobrze zorganizowanej imprezie
wystartowało tym razem po cztery reprezentacje szkół
podstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców.
Nie zawiedli zawodnicy gospodarzy, którzy wygrywając
wszystkie mecze ponownie zdobyli Puchar swojego
dyrektora. Tak przedstawia się końcowa tabela turnieju:
Luty 2007

Dziewczęta:
1.SP Żyrardów nr4 I, 2.SP Guzów, 3.SP Paprotnia, 4. SP
Żyrardów nr4 II
Chłopcy:
1.SP Paprotnia (Wojtek Sowa, Krystian Świerczyński,
Dominik Pałuba, Kamil Pałyska, Karol Felczak, Wojtek
Razum, Jarek Żakowski, Marek Biegański), 2.SP
Warszawa, 3.SP Guzów, 4.SP Żyrardów nr4.
(Odol)
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Zima w sportowej hali
Podczas tegorocznych ferii nowa hala sportowa
w Teresinie tętniła życiem jak trzeba. Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji codziennie umożliwiał dzieciom
korzystanie z bogatego zaplecza sportowego. Grano
więc w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy w tenisa
stołowego.

Już pierwszego dnia przerwy zimowej Dyrektor
GOSiR-u Krzysztof Walencik zaprosił chłopców ze szkół
podstawowych do startu w halowym turnieju piłki nożnej.
„Niestety, z powodu braku zainteresowania ze strony szkół
turniejem, udział w zawodach zgłosiły tylko dwie drużyny”
wyjaśnia nieco zaskoczony sytuacją dyrektor Walencik.
Rzeczywiście, choć przygotowano się do sporej
rywalizacji, to odbył się tylko jeden mecz, w którym ekipa
z SP Szymanów pokonała SP Teresin. Oba zespoły
nagrodzono jednak okazałymi statuetkami
i indywidualnymi upominkami. Dzień później natomiast
rozegrany został piłkarski turniej dla gimnazjalistów. Tym
razem do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów. System
„każdy z każdym” wyłonił ostatecznie zwycięzcę, którym
została drużyna Gimnazjum w Teresinie. Pierwsze trzy
drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, nagrodzono też
każdego uczestnika.
Oto kolejność turnieju: 1.Gimn. Teresin (Emil
Kamiński, Kamil Malec, Michał Pałuba, Jurek Tkaczenko,
Michał Kaczmarczyk, Mariusz Tkaczyk), 2.Gimn.
Szymanów, 3.TJ Czarni, 4.GOSiR Teresin.
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***
Wspaniała impreza sportowa odbyła się w hali
sportowej w piątek 2 lutego. GOSiR zorganizował Dzień
Sportu, podczas którego rywalizowali ze sobą uczniowie
szkół podstawowych. Reprezentacje toczyły zacięte
pojedynki w takich konkurencjach jak: koszykówka,
wyścig rzędów, dwa ognie. Liczna grupa małych kibiców
zapamięta zapewne współzawodnictwo w pokazach
cheerleaderek. Najlepsi odebrali specjalne puchary,
a wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami
ufundowanymi przez Masterfoods. Warto dodać, że
w organizację tej wielkiej imprezy włączyli się także
nauczyciele, radni oraz uczniowie Zespołu Szkół
w Teresinie. Co bardzo ciekawe, obszerną relację
z zawodów mogliśmy obejrzeć następnego dnia
w programie 3 TVP. Oto zwycięskie drużyny
poszczególnych konkurencji:
- koszykówka SP Teresin
- wyścig rzędów SP Szymanów
- dwa ognie SP Paprotnia
- konkurs cheerleaderek SP Szymanów

***
Po za szkolnymi imprezami sportowymi w hali
GOSiR-u, przez okres ferii zorganizowany został obóz
dochodzeniowy dla zawodników LKS Greiner Mazowsze.
Treningi zapaśników miały charakter otwarty, zatem stale
obserwowała je liczna grupa najmłodszych uczestników
„Ferii z GOSiR-em”. Być może niejeden z nich zdecyduje
się być wkrótce zawodnikiem klubu.
***
Trzeba przyznać, że dzieci i młodzież dzięki
zorganizowanym zajęciom sportowym, trafnie
zagospodarowały swój czas wolny od nauki, na pewno
z korzyścią dla kondycji i sprawności fizycznej. Na bogatą
ofertę GOSiR-u złożyły się oprócz sal treningowych, także
sala bilardowa, piłkarzyki, sala telewizyjna i tenis stołowy.
Ponadto na terenie hali, korzystający mają możliwość
zakupu po bardzo korzystnych cenach słodyczy i napojów.
„Wszystko to sprawia, że młodzież z chęcią korzysta
z pięknej nowoczesnej hali sportowej, mile i pożytecznie
spędzając tu czas” słusznie przyznaje Krzysztof Walencik.
I trudno się z nim nie zgodzić.
Odol
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 (Ośrodek Zdrowia)
tel. 0 663-54-54-70
oferuje:
w
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
w
oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
w
profesjonalny wizaż i stylizacja
w
manicure i pedicure
w
przekłuwanie uszu
w
henna regulacja brwi
w
nowość! wtłaczanie preparatów wygładzanie zmarszczek
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 19.00
sobota: 9.00 14.00

ODSZKODOWANIA
JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU JAKO:
w
w
w

KIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
STRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA
LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

MIDAS LEX
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz 0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl
Zapytaj! To nic nie kosztuje!
Otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.
Wszelkich konsultacji udzielamy bezpłatnie. Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą
w Twoim domu lub innym wybranym miejscu.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych do czasu uzyskania odszkodowania !!!!!

Luty 2007

13

Prosto
z Gminy

Dane adresowe Urzędu Gminy w Teresinie
adres: ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

Chcesz szybko i pewnie opłacić rachunki,
otrzymać atrakcyjny kredyt, otworzyć konto
a nawet wypłacić pieniądze tak jak
w bankomacie?
Masz do dyspozycji mieszczącą się blisko
Ciebie agencję
PKO Banku Polskiego S.A w Teresinie przy
ul. Szymanowskiej 2 ( I piętro).
Tel ; 046 861 34 09
Zapraszamy codziennie:
Poniedziałek Środa 10 - 18
Wtorek Czwartek Piątek 9 - 17
Sobota 9 - 14
AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO TO
WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO
TRANSAKCJI
14

NIP 837-10-15-187 Urząd
NIP 837-16-95-437 Gmina
Informacje:
Telefon: (046) 86-13-815, (046) 86-13-817
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat (w tym
opłaty skarbowej) można wpłacać w kasie Urzędu lub
na konto Urzędu Gminy Teresin w Banku
Spółdzielczym w Teresinie numer:
50 9284 0005 0000 0912 2000 0020
e-mail: urzad.gminy@teresin.pl
teresińska strona internetowa: www.teresin.pl
Wójt : Marek Olechowski
Sekretarz : Grażyna Cierpis-Przysucha
Skarbnik : Jadwiga Durczak
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 17:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Luty 2007
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Medale Pucharu Polski
Wspaniale rozpoczął się
nowy rok dla zapaśników LKS
Greiner Mazowsze. Justyna Braciak
zdobyła złote trofeum, Angelika
Ry b i c k a s re b ro , a S z y m o n

regulaminowego czasu - poprzez
położenie swych przeciwniczek na
łopatki. W walce finałowej wykonując
swój koronny rzut - wywrotkę,

Piątkowski brąz Pucharu Polski
w zapasach w stylu wolnym!
W ostatni styczniowy
weekend w Krotoszynie rozegrany
został Puchar Polski Seniorów. Występ
jedynego naszego reprezentanta
Szymona Piątkowskiego uznać należy
za niezwykle udany. W kategorii
wagowej do 74 kilogramów zdobył on
brązowy medal! Przegrał tylko jedną
walkę półfinałową, pozostałe
pojedynki kończyły się zdecydowanym triumfem Szymka.
Po bardzo kontrowersyjnych
decyzjach sędziów, uległ na punkty
Radosławowi Marcinkiewiczowi
z klubu Górnik Łęczna.
Najbardziej jednak cieszymy
się z występu Justyny Barciak
(kat.wag.do 63kg) podczas
rozegranego w Siedlcach Pucharu
Polski Seniorek i Kadetek w zapasach
kobiet. Odnosząc ważne zwycięstwa
nad swoimi najsilniejszymi w kraju
rywalkami wywalczyła tam główne
trofeum! To niezwykle udany początek
tegorocznego sezonu. „W pięknym
stylu wygrała swoje walki, kończąc
wszystkie przed upływem

pokonała bardzo dobrą zawodniczkę
z Białorusi, która była faworytką tej
kategorii wagowej, ale na tych
zawodach okazała się bezradna wobec
świetnie dysponowanej tego dnia
Justyny” relacjonuje nam jej trener
Artur Albinowski. Wielkie brawa!
Równie godnie w barwach
Greiner-Mazowsze pokazały się
pozostałe przedstawicielki płci
pięknej. Po za
B a r c i a k
w Siedlcach
wystartowały
trzy nasze
kadetki: Angelika
Rybicka, Marta
Sitarska, Anna
Albinowska.
Start tych
zawodniczek
zaowocował
wywalczeniem
srebrnego
medalu przez
Angelikę.
Możemy zatem
śmiało mówić
o bardzo dużym
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noworocznym sukcesie teresińskich
zapasów. Do pełni szczęścia Angelice
zabrakło bardzo niewiele. „Przeszła
jak burza przez walki eliminacyjne, ale
w walce finałowej na jej drodze stanęła
Natalia Pujer ze Szczytu Boguszów,
ubiegłoroczna brązowa medalistka
Mistrzostw Europy Kadetek. Angelika
uległa jej 2 : 1 w rundach, tracąc
decydujący punkt w samej końcówce
trzeciej rundy”
mówi trener
Albinowski.
Wysokie miejsce zajęła także
Marta Sitarska, która ostatecznie
uplasowała się na piątej pozycji
w kategorii wagowej do 63kg, choć
była bardzo blisko zdobycia swojego
pierwszego medalu z zawodów tej
rangi.Ostatecznie jednak wywalczyła podobnie jak Rybicka prawo startu
w Międzynarodowych Mistrzostwach
Polski Kadetek i finałach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Anna Albinowska nie zaliczy występu
w Siedlcach do udanych, ale
doświadczenie jakie nabyła
z pewnością zaprocentuje w kolejnych
turniejach.
Składamy zatem serdeczne
gratulacje dla naszych ładnych
i zawsze uśmiechniętych zawodniczek
oraz ich trenera Artura Albinowskiego,
życząc kolejnych tak owocnych
startów.
Odol
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