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Kończą się wakacje. Młodych czeka teraz gorący dziesięciomiesięczny okres nauki. Tymczasem 
wspominajmy jeszcze tegoroczne lato, choć pogoda wcale nie rozpieściła nas gorącym słońcem. No może 
niektórym się udało... jak mówią: „pogoda dla bogaczy”. Po wakacyjnej przerwie zapraszam do lektury kolejnego 
numeru naszego miesięcznika. Jak zwykle mam nadzieję, iż uda mi się dostarczyć Państwu dawkę ciekawego 
materiału dotyczącego wydarzeń w Gminie Teresin. Zapewne nie wszystkie- z przyczyn technicznych - znalazły 
tu miejsce, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie przedłużając, życzę naprawdę miłej lektury!

Marcin Odolczyk
Redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Zapracowani radni
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Po wakacyjnej przerwie, w czwartek 9 sierpnia radni spotkali 
się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Teresinie. Powodem 
była jedenasta sesja w tej kadencji Rady Gminy. 
I trzeba przyznać, że była to jedna z najbardziej pracowitych sesji, 

której efektem jest podjęcie aż trzynastu uchwał. Prawie połowa 
z nich dotyczyła nabycia przez gminę działek.

Radni zaczęli jednak od wyboru przedstawiciela do Rady 
Społecznej Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Kasy 
Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Teresinie. Stosowną 
uchwałą zdecydowali, iż przedstawicielem zostanie radna 
Antonina Gigier. Na ewentualny wybór radna wyraziła zgodę 
w specjalnie przygotowanym przez nią wcześniej oświadczeniu, 
gdyż tym razem nie mogła uczestniczyć w sesji. 

Następnie teresińscy radni podjęli uchwałę w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 
W jego skład weszli radni: Paweł Przedpełski, Dariusz Gałecki 
oraz Daniel Zdanowski. 

Kolejna podjęta decyzja dotyczyła uchwalenia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy 
Teresin”. Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej 
eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz bezpieczne i 
prawidłowe unieszkodliwienie tych wyrobów. Zadaniem 
Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Zostały w nim zawarte: 
szacowane ilości azbestu oraz miejsca występowania na obszarze 
gminy, szacowane jednostkowe koszty usuwania pokryć 
dachowych, a także możliwości kredytowe. Na terenie gminy 
Teresin występuje ok. 147 tys. m2 azbestu. Najwięcej jest go 
w samym Teresinie. Są to przede wszystkim płyty azbestowo-

cementowe znane bardziej jako eternit, jak też inne pokrycia 
dachowe. Okres realizacji zadań wynikających z Programu to lata 
2007-2032. Jednak szczegółowy harmonogram realizacji 
Programu zakłada, że w ciągu 4 lat nastąpi usunięcie do 10% 
pokryć eternitowych. 

W kolejnej części zebrania Rada Gminy wyraziła zgodę na 
sprzedaż przez Gminę Teresin w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości rolnej 
położonej w obrębie Kawęczyn gminy Teresin. 

Następnie radni podejmując stosowną uchwałę wyrazili 
zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Teresin na rzecz 
mienia komunalnego działki położonej w obrębie SHRO Skotniki 
stanowiącą własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Przedmiotowa działka ma być przeznaczona na 
urządzenie drogi. 

Dalej, radni podjęli kolejno dwie uchwały w sprawie nieod-
płatnego nabycia przez Gminę Teresin na rzecz mienia komuna-
lnego: działki położonej w obrębie Paprotnia, a stanowiącej 
własność Jerzego i Marii Haber. oraz w podobnym charakterze 
działki położonej w obrębie Paprotnia, stanowiącej własność 
Państwa Jolanty i Zygmunta Mularczyk Obie działki przeznac-
zone zostaną na urządzenie ulicy Spacerowej. Pierwsza z nich 
o powierzchni 401 m2 użytkowana jest jako droga publiczna 
o nakładce asfaltowej i wyposażona w media. Nabycie drugiej 
o wielkości jedynie 25 m2  pozwoli na możliwość poprawy w tym 
miejscu bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Następna podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Teresin na rzecz mienia 
komunalnego działki, która docelowo przeznaczona zostanie tym 
razem na urządzenie ulicy Klonowej. Chodzi tu o działkę 
położoną w obrębie Paprotnia o powierzchni 796 m2 stanowiącą 

Zapraszamy na stronę internetową www.teresin.pl



Prosto
z Gminy

3Lipiec - Sierpień 2007

współwłasność Agnieszki i Dariusza Bartosiewicz w 9/12 części 
oraz Marka Jabłońskiego w 1/12 części, Antoniego Jabłońskiego 
w 1/12 części, Beaty Sasin w 1/12 części. Wśród obecnych 
pojawiły się pytania dotyczące głównego kolektora ściekowego, 
jaki przechodzi pod tym gruntem. Jak zapewniła jednak Gabriela 
Morga, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Teresinie, gmina spo-
rządzając warunki zabudowy dla tego terenu zabezpieczyła sobie 
dostęp do kolektora w przypadku awarii. 

Podczas XI sesji Rada Gminy zdecydowała także 
o podjęciu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki 
o powierzchni 500 m2 położonej w obrębie Seroki Parcela gminy 
Teresin z przeznaczeniem na urządzenie ulicy Kwiatowej. 
Działka stanowi własność Dariusza Dudy. 

Wiele emocji wzbudziła przygotowana uchwała dotycząca 
decyzji o nieodpłatnym nabyciu przez Gminę Teresin na rzecz 
mienia komunalnego działek gruntu położonych w obrębie 
Teresin Gaj. Zdaniem radnego Ryszarda Kacprzaka 
w tej sprawie wystąpiło zbyt wiele nieścisłości, co w związku 
z brakiem uzyskania odpowiedzi na zadane przez niego pytania 
doprowadziło radnego do postawienia formalnego wniosku 
o przesunięcie uchwały na inny termin, co jednak nie uzyskało 
aprobaty pozostałych radnych. W wyniku głosowania wniosek 
odrzucono, zaś żywiołową dyskusję przerwał kolejny wniosek 
tym razem wniesiony przez wiceprzewodniczącego Rady 
o przerwanie polemiki. Ostatecznie Rada Gminy przy dwóch 
głosach przeciwnych i dwunastu „za” wyraziła zgodę na nabycie 
działek stanowiących własność Firmy „WEH Nieruchomości” 
Sp. z o.o. Przedmiotowe działki przeznaczone zostaną na 
urządzenie drogi. Ogólna powierzchnia działek gruntu do nabycia 
na rzecz Gminy Teresin wynosi 3185 m2.

We wtorek, 14 sierpnia obcho-
dziliśmy uroczystość odpustową 
Założyciela Niepokalanowa św. 
Maksymiliana Marii Kolbe. Mszy  
świętej odprawionej w południe 
przewodniczył i homilię wygłosił 
Przełożony Prowincji zakonnej 
o. Prowincjał Grzegorz Bartosik. 
W godzinach popołudniowych 
odbyło się nabożeństwo ku czci św. 
Maksymiliana, zwane „Transitus”. 
Rozpoczęło się ono na dziedzińcu 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Marek Olechowski 
poinformował zebranych, że z dniem 1 września 2007r powołuje 
Marka Jaworskiego na stanowisko wice-wójta Gminy Teresin. 
Jak argumentuje wójt, powodem takiej decyzji jest towarzyszące 
rozwojowi gminy zjawisko stałego i szybkiego wzrostu ilości 
pracy, a przede wszystkim obowiązków z tym związanych. 
Dlatego też, mimo wcześniejszych założeń o nie powoływaniu 
stanowiska zastępcy wójt jak sam stwierdził konieczny był 
zmienić decyzję by podzielić obowiązki, a tym samym w jeszcze 
większym stopniu koncentrować się na poszczególnych działa-
niach na rzecz gminy. Przypomnijmy, że Marek Jaworski pełnił 
już funkcję przewodniczącego Rady Gminy trzeciej kadencji. 
Teraz przed nim jeszcze większe wyzwanie. 

/red/

Jedenasta podjęta uchwała miała charakter zmieniający 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Teresin na lata 2004-2008. Zmianie 
uległy dwa programy zawarte w Planie tj. „Rozwój gminnej bazy 
sportowej i turystycznej” i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
poprzez rozwój infrastruktury pasa drogowego”. W programach 
tych pojawiły się dodatkowe zadania inwestycyjne m.in. budowa 
hali sportowej z boiskiem w Szymanowie, modernizacja stadionu 
i zaplecza GOSiR w Teresinie, budowa zalewu na rzece Utracie, 
budowa obwodnicy w gminie Teresin. WPI został ponadto 
poszerzony o program związany z realizacją Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu 
przewiduje się podnoszenie kwalifikacji kadry urzędniczej  
poprzez organizację szkoleń dofinansowanych ze środków 
PO KL. Realizację zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
rozszerzono do 2010 roku. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Teresin w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego Budowa wodociągu we wsi Paprotnia, 
Pawłowice i Ludwików – było kolejnym punktem obrad. Jak 
wyjaśnili radni zmiana była konieczna, bowiem w pierwszym 
planie uchwała zakładała wykonanie wodociągów wraz 
z przyłączami do budynków mieszkalnych. Jednak stanowisko 
Regionalnej Izby Obrachunkowej mówi, że gmina nie może 
finansować przyłączy co jest uzasadnieniem wprowadzonej 
zmiany. 

Ostatnia uchwała jaką podczas jedenastej sesji RG podjęli 
radni dotyczyła zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

/red/

przed celą św. Maksymiliana, z której został zabrany przez 
gestapo. Po procesyjnym wejściu do Bazyliki zebrani udali się do 
ołtarza św. Maksymiliana, przy którym po złożeniu wiązanki 
kwiatów i wysłuchaniu Słowa Bożego otrzymali błogosła-
wieństwo relikwiami Świętego. W tym roku minęła 66 rocznica 
męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Kolbe 
w Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Upływa także 25 

rocznica Jego Kanonizacji.

/red/

Pamięci św. Maksymiliana

Wójt powołuje zastępcę
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Gmina Fair Play 2007 – Teresin w II etapie !

Teresin w „Złotej Setce Samorządów 2007”!

„Miło mi Państwa 
poinformować, iż Gmina 
Teres in  zna laz ła  s ię  
w ścisłym finale ogólno-
polskiego konkursu Gmina 
Fair Play 2007” – tymi 
słowami Józef Górka, 
przedstawiciel konkursu 
powitał  pracowników 
Urzędu Gminy w Teresinie 

podczas spotkania jakie miało miejsce w czwartek 19 lipca w sali 
konferencyjnej UG. To drugi etap konkursu, którego pełna nazwa 
brzmi: „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Jakość Inwestycji. 
Jego głównym celem, o czym informowaliśmy już w majowym 
„Prosto z Gminy” jest wsparcie gmin w wysiłkach czynionych 
w celu przyciągnięcia nowych inwestorów oraz promowanie 
inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełno-
sprawnym. Właśnie w drugim etapie audytorzy konkursu 
podczas wizyt w zakwalifikowanych tu gminach sprawdzają 
wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych 
z rzeczywistością. Wraz z obecnymi urzędnikami dokonano 
uproszczonej analizy mocnych i słabych stron gminy gminy. 
Przede wszystkim Pana Górkę jako audytora konkursu 
interesowały relacje między pracownikami a przyszłymi 
i obecnymi inwestorami na terenie gminy Teresin. Audytor pytał 
o jakość obsługi mieszkańców, o sprawność pracy Urzędu na linii 
przedsiębiorca – urzędnik, o problemy i sposoby ich 
rozwiązywania w ramach współpracy z przedsiębiorcami. Ci 
zresztą sami mieli możliwość wypowiadania się na ten temat 
podczas drugiej części spotkania, w której audytor rozmawiał 

"Rzeczpospolita" kolejny raz nagrodziła najlepsze miasta 
i gminy z całego kraju - takie które potrafią jednocześnie dbać 
o finanse, podnosić jakość życia mieszkańców i współpracować 
z lokalnymi organizacjami. Wśród nich po raz kolejny znalazła 
się gmina Teresin. 

I choć sklasyfikowani zostaliśmy na osiemdziesiątym drugim 
miejscu to z samego faktu obecności w gronie najlepszych stu 
samorządów w Polsce możemy być jak najbardziej dumni. 
Ranking Samorządów 2007 przygotowano podobnie jak 
w poprzednich latach po wnikliwym przestudiowaniu finansów 
gmin. Ma on na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i 
gmin w Polsce. Ranking przeprowadzony został w dwóch 
etapach. Na pierwszym szczeblu wybrano gminy, które najlepiej 
zarządzały swoimi finansami w latach 2003 - 2006 i jednocześnie 
prowadząc zaangażowaną politykę inwestycyjną. ,,Pierwszy etap 
rankingu został przeprowadzony w oparciu o dane finansowe za 
lata 2002-2006. Miło nam poinformować, że w wyniku 
przeprowadzonej selekcji Państwa gmina znalazła się w gronie 
najlepszych” – tak w piśmie do Urzędu Gminy w Teresinie 
komunikuje Paweł Lisicki, redaktor naczelny ,,Rzeczpospolitej”.  

W celu kwalifikacji samorządu do drugiego etapu kapituła 
konkursu punktowała między innymi: dynamikę wzrostu 
wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) 
w przeliczeniu na mieszkańca, wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na mieszkańca, które w 2005 i 2006 roku wpłynęły 

z przedstawicielami dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw na 
naszym terenie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obecni 
inwestorzy w sposób bardzo pozytywny ocenili gminę Teresin, 
niejednokrotnie na pierwszym miejscu stawiając fakt 
niespotykanie miłej atmosfery sprzyjającej inwestowaniu oraz 
spore ułatwianie formalności związanych z rozpoczęciem 
inwestycji. „Jeśli chodzi o problemy występujące na terenie 
Gminy Teresin, to najczęściej zarówno pracownicy Urzędu jak 
i przedsiębiorcy uważają utrudnienie w postaci przejazdu przez 
tory w centrum Teresina czy kłopotliwy wyjazd na drogę krajową 
w Paprotni spowodowany brakiem sygnalizacji świetlnej” – 
przyznał po zakończonych rozmowach Józef Górka, 
przedstawiciel organizatora szóstej edycji konkursu. Zaznaczmy 
jeszcze, że gmina Teresin jest jedyną spośród wiejskich gmin 
powiatu sochaczewskiego, która znalazła się w drugim etapie 
konkursu „Gmina Fair Play”. Pozostaje nam teraz mocno ściskać 
kciuki za ostateczny werdykt jury, który być może przyniesie 
nam oczekiwany efekt w postaci uzyskania prestiżowego tytułu 
oznaczającego pożądany przez potencjalnych inwestorów znak 
Certyfikatu Jakości Inwestycji w danej gminie. O znaczeniu 
posiadania Certyfikatu mógł przekonać się wójt Marek 
Olechowski. Goszcząc delegację amerykańskich przedsię-
biorców z branży metalowej bardzo zainteresowanych 
inwestowaniem na terenie naszej gminy, od razu na wstępie 
spotkał się z pytaniem: czy gmina posiada lub aktualnie stara się 
o jeden z tytułów zaświadczających, że jest to dobry teren do 
inwestycji. Być może był to jeden z warunków dalszych rozmów, 
który spełniliśmy…

/red/

na rachunek budżetu gminy, zadłużenie samorządu w stosunku 
do dochodów, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu 
zadłużenia, transport i łączność, działania na rzecz ochrony 
środowiska. 

Do drugiego etapu wybrano grupę czterystu pięćdziesięciu 
samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym 
przez kapitułę kryteriom. W tym gronie znalazło się 50 miast na 
prawach powiatu, 200 pozostałych miast i gmin miejsko-
wiejskich oraz 200 gmin wiejskich. Na podstawie rozeznania 
ankietowego oceniano tu m.in. takie czynniki jak: udział 
wydatków na realizację kontraktów z organizacjami 
pozarządowymi w wydatkach ogółem, wydatki mieszkaniowe 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów 
gospodarczych działających na terenie gminy, brane pod uwagę 
były nawet wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów 
w 2005 i 2006 roku. Jury oceniło ponadto jakość życia 
mieszkańców i skuteczność zarządzania lokalnych władz. 
Kapituła konkursu, w której przewodniczył Jerzy Buzek. były 
premier, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrała ostatecznie 
„Złotą setkę samorządów 2007”, wśród której nie po raz 
pierwszy już znalazła się Gmina Teresin. „Nie ukrywam, iż jest to 
dla nas bardzo duże wyróżnienie” – powiedziała dziennikarzom 
Grażyna Cierpis-Przysucha, Sekretarz Gminy Teresin. 

/red/

Lipiec - Sierpień 2007

Ogłoszenie
Gminna Spółdzielnia „SCH” Teresin wydzierżawi pomieszczenie na działalność handlową lub usługową w Paprotni 

o pow. 79 m2. Warunki dzierżawy do uzgodnienia w biurze Zarządu. 
Telefon: /046/ 861-37-10 lub 861-37-21.
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Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie 
z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. co 
oznacza, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność. UWAGA! Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych 
dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli m.in.  załatwić formalności w urzędach, odebrać przesyłki 
na poczcie: renty, emerytury, listu poleconego wziąć kredytu bankowego, sprzedać lub kupić mieszkania, itp.  Jak dotąd, aż 8 milionów 
obywateli nie wymieniło (!) dotychczasowych dowodów. Przyczyną może być nieświadomość konsekwencji jaką poniosą obywatele 
gdy tej czynności nie dokonają. 

Pamiętaj !!! Już dziś wymień dowód osobisty, nie 
czekaj do grudnia! Nie pozwól abyś pozostał bez 
ważnego dokumentu! 
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego 
i jego odbiór dokonuje się osobiście w Urzędzie 
Gminy. Każda osoba musi mieć ze sobą komplet 
dokumentów ( wniosek i załączniki)

Wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze 
(lewy profil, lewe ucho odkryte),              
 3. Aktualnie pobrany odpis skrócony:
-    aktu urodzenia ( kawaler/panna)
-  ak tu  ma łżeńs twa  (zamężna /żona ty ;  
rozwiedziony/rozwiedziona; wdowa/wdowiec),  
jeżeli nie został sporządzony w USC w Teresinie 
4.  Dokument stwierdzający tożsamość 
podlegający wymianie
5. Opłata 30,00 zł ( wpłata w kasie Urzędu ) 
W N I O S K I  O  W Y D A N I E  D O W O D U  
OSOBISTEGO PRZYJMOWANE SĄ W 

GODZINACH PRACY KASY:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.30
WTOREK 8.00 – 15.30
ŚRODA 8.00 – 15.30
CZWARTEK 7.00 – 14.30
PIĄTEK 7.00 – 14.30

TEL.:  0-46 86 138 15 lub 0-46 86 138 16

Przygotowała;
Inspektor Ewa Smagieł

Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wydział Karny po 
rozpoznaniu w dniu 23.05.2007r w składzie ustawowym sprawy 
sygn. akt. II K 233/07 p-ko Jerzemu Wojciechowi 
Wiśniewskiemu s. Józefa i Krystyny zd. Urbańska urodz. 
23.04.1969r. w Sochaczewie uznał tegoż oskarżonego za 
winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a§2 kk w zb. 
z art.244 kk w zw. Z art.11§2 kk polegającego na tym, że w dniu 
09.01.2007r. w m. Teresin, kierował rowerem po drodze 
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości 0,41 mg/dm3 alkoholu 
w  wydychanym powietrzu nie stosując się do orzeczonego przez 
Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów 
i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11§3 kk skazał go
i wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na 
podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 pkt. 1 kk wykonanie kary 

pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 3 lat 
tytułem próby. Na podstawie art. 71§1 kk orzeczono wobec 
oskarżonego karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych, 
przyjmując, iż wysokość jednej stawki dziennej wynosi 10 
złotych. Sąd orzekł na podstawie art. 42§1 i 2 kk wobec w/w 
środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych i rowerów w lądowej strefie ruchu na okres 2 lat. 
Mocą powyższego wyroku nadto Sąd na podstawie art. 50 kk 
orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez 
jednorazowe ogłoszenie jego treści w miesięczniku „Prosto 
z Gminy”. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 
(kasa Sądu Rejonowego w Sochaczewie) koszty sądowe 
w wysokości 330 zł w tym opłatę w wysokości 220 zł. 

/red/

Już dziś wymień dowód osobisty 
– unikniesz sporych kłopotów!

Nietrzeźwy ukarany

Lipiec - Sierpień 2007



Prosto
z Gminy

6

Informacje o wynikach postępowań przetargowych

Plac zabaw za rok?

W Urzędzie Gminy w Teresinie od czerwca 2007 r. do chwili przekazania materiałów do druku numeru gazety, 
w Urzędzie Gminy w Teresinie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybach określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)  na realizację 
n/w zadań:

a) utwardzenie tłuczniem nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Teresin (drogi: nr 58 w miejscowości Nowa Piasecznica, 
nr 178 w miejscowości Nowa Piasecznica, w miejscowości Ludwików, w miejscowości Pawłowice, w miejscowości 
Paprotnia, w miejscowości Nowe Gnatowice oraz ul. Wiosenna w  miejscowości Seroki Parcele): najkorzystniejsza oferta została 
złożona przez „FEDRO” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 
883.644,78 złotych brutto); 
b) budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Budki Piaseckie – II etap  (wykonanie robót 
wykończeniowych w hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wyposażeniem w sprzęt sportowy): najkorzystniejsza 
oferta została złożona przez Henryka Peranka przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Instalator” 
Instalacje sanitarne, c.o. i gazowe Henryk Peranek z siedzibą przy ulicy Partyzantów 19, 05-085 Kampinos (cena wykonania 
zamówienia wynosi 1.195.600,00 złotych brutto); 
c) rozbiórka budynku sal sportowych z zapleczem socjalnym  zlokalizowanym przy al. XX-lecia 32 w Teresinie: najkorzystniejsza 
oferta została złożona przez Pawła Basa przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA 
TRANSPORTOWO – HANDLOWO – USŁUGOWA z siedzibą przy ul. Zagłoby 3, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (cena 
wykonania zamówienia wynosi 65.477,40 złotych brutto); 
d) rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie – I etap: najkorzystniejsza oferta 
została złożona przez Macieja Edwarda Liska przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Pawłówku 3A, 
96 - 516 Szymanów (cena wykonania zamówienia wynosi 168.360,00 złotych brutto);
e) wzmocnienie istniejącej nawierzchni na ulicy Strażackiej w miejscowości Teresin od km 0+000 do km 0+700 – I etap: 
postępowanie nie zostało zakończone;
f) wzmocnienie istniejącej drogi żużlowej na działce nr 3906  w miejscowości Paprotnia od drogi krajowej nr 2 do miejscowości 
Pawłowice od km 0+016 do km 2+143 – I etap: postępowanie nie zostało zakończone;
g) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ludwików: postępowanie nie zostało zakończone;
h) docieplenie ścian oraz przebudowa dachów w budynku Gimnazjum w Teresinie: postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego po raz drugi zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 
19.07.2007 r. - do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Zostało wszczęte kolejne postępowanie w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, które zostało unieważnione w dniu 07.08.2007 r. podstawie art.93 ust.1 pkt.4 w/w ustawy z uwagi na 
fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie z a m ó w i e n i a .  
Zostało wszczęte kolejne postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia;
i) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szymanowie: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało po 
raz drugi unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 19.07.2007 r. - do upływu 
terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Zostało wszczęte kolejne postępowanie w trybie zamówienia 
z wolnej ręki.
Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 

w Teresinie przy ulicy Zielonej 20 i na stronie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo można je uzyskać pod numerem telefonu: 
861-38-15 (do 17) wew. 39.

Anna Góralczyk
Kierownik ds. zamówień publicznych w UG Teresin

Wydaje się, że na zaplanowany w tegorocznym budżecie 
gminy Teresin plac zabaw jaki miał powstać w Paprotni dzieci 
i ich rodzice poczekają do przyszłego roku. Wzrost cen na rynku 
materiałów budowlanych stanowi jak wiadomo główną 
przyczynę opóźnienia wielu inwestycji nie tylko w skali 
samorządów. Kłamstwem byłoby jednak twierdzenie, że o placu 
na razie zapomniano. Jak dotąd przy ulicy Topolowej sporo 
zostało już zrobione. Na powierzchni około 5000 m2 powstał już 
specjalnie przygotowany skwer, który ogrodzono metalowym 
parkanem. Część przeznaczonych środków pochłonęły prace 
związane z zapewnieniem przepustowości na przylegającym do 
działki rowie melioracyjnym. „Ogrodzenie i budowa mostku 
kosztowała prawie 34 tys zł. Biorąc pod uwagę kwotę 40 tys zł, 
która zapisana była w tegorocznym budżecie na budowę placu 
zabaw w Paprotni pozostaje nam 6 tys. zł. Środki te wystarczą na 
zakup trawy, przygotowanie gruntu pod zasiew, zakup płynu do 
odchwaszczenia oraz na oświetlenie terenu” – mówi Elżbieta 
Magdziak, p.o kierownik ds. inwestycji w Gminie Teresin, 
dodając - „pracę i opiekę nad trawnikiem zaoferowali 

mieszkańcy Teresina Gaju  za co jesteśmy im bardzo wdzięczni”. 
Mieszkańcy marzą o placu zabaw od dawna. Teraz ich dzieci 
właściwie nie mają gdzie bezpiecznie się bawić. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie wystarczy środków na 
dokończenie prac i tym samym oddanie do użytkowanie nowych 
miejsc rekreacji.

/red/
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Już bez ryzyka

Kosze już stoją

Oddane do utylizacji

Stadionowe gruzowisko

Do niedawna przeprawa przez most w miejscowości Skotniki 
wywoływała strach u kierowców chcących znaleźć się na drugiej 
stronie brzegu. Wszystko przez dość wyeksploatowany materiał, 
z którego zbudowano przeprawę. „Na środku kładki pojawiła się 
już taka dziura, że koń mógłby wpaść” - relacjonował zniszczenie 
jeden z mieszkańców wsi.

W związku z zaistniałą sytuacją, na początku lipca Powiatowy 
Zarząd Dróg w Sochaczewie zakończył prace remontowe na 
moście. Drogowcy m.in. oczyścili i pomalowali dźwigary, 
wymienili górny i dolny pokład jak też poręcze mostowe. 
Poprawiono stan nawierzchni na dojazdach do przeprawy. 
Konstrukcja mostu została doprowadzona do bezpiecznego 
użytkowania co ułatwi rolnikom ruch sprzętu rolniczego, który 
zdecydowanie nasila się przed i w okresie żniw.

Warto jeszcze dodać, iż całkowity koszt remontu wyniósł 32 
tysiące złotych, z czego 20 tysięcy pokrył Powiatowy Zarząd 

Wreszcie doczekaliśmy się 
ulicznych koszy na śmieci, których 
tak bardzo brakowało w naszej 
gminie. Jak na razie postawione 
zostały przy trzech ulicach Teresina: 
przy Szymanowskiej, Torowej 
i Kolbego. Jednakże jest to zapewne 
początek dalszej akcji. „Pilotażowo 
ustawiliśmy dziesięć sztuk koszy 

W sobotnie przedpołudnie 21 lipca odbiorca odpadów 
komunalnych w gminie Teresin firma Remondis i Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej przeprowadziły wspólnie zbiórkę 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W Teresinie, 
Szymanowie i w Paprotni stanęły kontenery, do których 
mieszkańcy wrzucali zużyte i niepotrzebne urządzenia 
z gospodarstw domowych. Stare odkurzacze, żelazka, suszarki do 
włosów, a zwłaszcza odbiorniki telewizyjne kolejno zapełniały 
pojemniki. Wyeksploatowany sprzęt trafi teraz do utylizacji. Jak 
można było zaobserwować takie porządkowe akcje są wśród 
mieszkańców bardzo pożądanymi – „Nie mieliśmy pojęcia co 
zrobić z tymi ruplami, przecież nie mogliśmy wyrzucić sprzętu ot 

Wraz z początkiem lipca na terenie Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji rozpoczęły się prace związane z rozbiórką 
budynków zaplecza sportowego. Służący przez wiele lat 
sportowcom nie tylko z Teresina, ale i spoza granic naszego kraju 
budynek topnieje jak lód w pełnym słońcu. Sala gimnastyczna, 
sala zapaśnicza oraz część hotelowa wraz z całym zapleczem 
sanitarnym już wkrótce przestanie w ogóle istnieć. Powód? Na 
ich miejscu wkrótce ma powstać zupełnie nowa baza sportowa. 
Nowe szatnie, zaplecze dla trenerów, łaźnie, natryski, magazyny 
to tylko część planów zapewne w jakiś sposób wiążących się ze 
sferą przygotowań Teresina jako ewentualnej kandydatury na 
przyjęcie uczestników EURO 2012. „W przyszłości dobudowana 
zostanie również część hotelowa, jednak na razie cała inwestycja 
jest na etapie planów” – mówi Marek Misiak, dyrektor GZGK 
w Teresinie. Prace nad rozbiórką obecnych zabudowań mają 

Dróg, zaś pozostała kwota uzyskana została ze środków 
budżetowych Gminy Teresin. 

/red/

w Teresinie. Są one bardzo ciężkie tak by nie były przedmiotem 
dewastacji poprzez wandali. Jeśli wszystko będzie w porządku 
zaczniemy rozstawiać kolejne” – mówi dyrektor Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak. Tymczasem 
widać jak bardzo potrzebne były pojemniki. Codziennie są 
zapełniane, a na chodnikach zrobiło się czyściej. Oby już 
niebawem był to standard dla większości ulic w gminie.

/red/

tak do kosza, tak więc 
dzięki akcji udało nam się 
pozbyć k łopot l iwych 
śmieci” - powiedział jeden 
z uczestników zbiórki 
w Paprotni. Podobną akcję 
organizatorzy zapowiadają 
na okres jesienny.

/red/

potrwać do końca wakacji. Uzyskany gruz zostanie pokruszony 
i rozwieziony na gminne drogi.

/red/
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Dla ekstremalnych

Uwaga na „fotografa”

Przybywa nam przedsiębiorców

Drogowe ulepszenie

Lipiec - Sierpień 2007

Quarter pipe czy bank ramp - to 
z  pewnością  znane  te rminy 
wyłącznie rolkowcom, skaterom, 
czy też kierowcom BMX-ów. Teraz 
może się to zmienić. Wszystko za 
sprawą nowo otwartego dla  
mieszkańców gminy Teresin SKATE 
PARK-u. Dla niewtajemniczonych 
wyjaśnienie. Otóż skate park to 

specjalny tor przeznaczony do uprawiania sportów 
ekstremalnych. W skate parku znajduje się wiele przeszkód 
przeznaczonych do nauki sztuczek związanych z efektowną jazdą 
zarówno na rolkach, deskorolce jak i na specjalnie 
przeznaczonym do tego rowerze. Mamy więc tu quarter pipe czyli 

Mieszkańcy Pawłówka oraz ulic 
Krańcowej i Topolowej w Paprotni 
odetchnęli z ulgą. Zapewne raz na 
zawsze skończą się ich problemy 
z wyjazdem lub dotarciem do swoich 
posiadłości zwłaszcza deszczową 
porą, kiedy to musieli niejedno-
krotnie pokonywać fałdy błota 
zmieszanego z gliną. Dziś mogą już o 

tym zapomnieć. W lipcu i sierpniu prowadzono tam roboty 
drogowe. W ich efekcie pracownicy firmy FEDRO sp. 
z o.o. z Osiecka przygotowali podbudowę z tłucznia, na którą 
położono nakładkę asfaltową. Wymienione inwestycje zostały 
już odebrane przez komisję odbiorową.

Koszt wykonania nakładki w Pawłówku na odcinku 730 m 

Szarego koloru obudowane urządzenie stojące na specjalnym 
statywie znają już chyba wszyscy zmotoryzowani. Fotoradar, bo 
o nim mowa służący do pomiaru prędkości pojazdów od miesiąca 
„straszy” również przejeżdżających krajową dwójką w pobliżu 
jednej z teresińskich stacji paliw. Decyzja o postawieniu 
urządzenia na terenie gminy Teresin podjęta przez Komendę 
Powiatową Policji w Sochaczewie jest wynikiem wieloletnich 
kontroli drogowych, które w tym miejscu zawsze przynosiły 
szereg kar dla kierowców przede wszystkim za szybką jazdę. 
Uprzedzamy zatem wszystkich kierowców przed nadmierną 
prędkością, która ograniczona jest tu przepisami ruchu 
drogowego do 50km/h. 

W innym przypadku maszyna zarejestruje takie elementy jak: 
samochód, numer rejestracyjny, wizerunek kierującego, datę 
i godzinę zdarzenia, miejsce popełnienia wykroczenia, prędkość 
z jaką jechał kierujący, prędkość dozwoloną. Wszystkie te 
informacje uwidocznione na zrobionym zdjęciu, będą niezbitym 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat nastąpił w gminie 
Teresin radykalny rozwój przedsiębiorczości – taką informację 
uzyskaliśmy od Joanny Milczarek z działu ewidencji działalności 
gospodarczej w Urzędzie Gminy w Teresinie. Analizując 
poszczególne dane z tego okresu rzeczywiście mamy do 
czynienia z rozkwitem gospodarczym. W roku 2003 mieliśmy 
420 zarejestrowanych i działających aktywnie przedsiębiorstw. 

konstrukcję przypominającą ćwiartkę rury. Rampę można 
wykorzystać do wyskoku lub do wykonania ewolucji zwanej 
fachowo slidem. Jak na porządny skate park przystało jest 
w Teresinie również tzw. Bank czyli rampa w kształcie nasypu. 
Ponadto znajduje się tu także funbox z murkiem i rurką oraz Fala. 
Wszystko to do dyspozycji mieszkańców gminy. Tor znajduje się 
na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei XX-
lecia, na tyłach Teresińskiego Ośrodka Kultury. Skate park 
stanowi kolejną poza boiskiem sportowym, kortami tenisowymi, 
halą sportową, alternatywę spędzania wolnego czasu naszych 
dzieci i młodzieży. Przed korzystaniem jednak z elementów toru 
radzimy zapoznać się z dostępnym na miejscu regulaminem 
skate parku.

/red/

wyniósł 190 774 zł. Ulica Topolowa, gdzie wyremontowano 636 
metrów drogi kosztowała budżet 188 094 zł. Najmniejszy 
z tych wydatków pochłonęła inwestycja 426-metrowego odcinka 
ulicy Krańcowej, jej wartość to 126 913 zł. 

To jednak nie koniec drogowych robót podczas tegorocznego 
lata. Obecnie trwają także prace na ulicy Wiosennej 
w miejscowości Seroki Parcela, gdzie wysypywany jest tłuczeń 
w celu utwardzenia drogi. Podobne inwestycje mają miejsce 
w Nowej Piasecznicy (droga nr 58 oraz 178), w Pawłowicach, 
Ludwikowie oraz w Nowych Gnatowicach. Tłuczeń wypełni 
również ul. Gnatowicką w Paprotni. „Drogi będą wykonane do 
końca września” – powiedziała nam Elżbieta Magdziak, p.o. 
kierownik ds. inwestycji w Gminie Teresin.

/red/

dowodem na popełnienie wykro-
czenia, a co za tym idzie powodem 
wręczenia mandatu.

Przypominamy, że przekro-
czenie prędkości to nie jedyne 
wykroczenie, za które możemy 
zostać ukarani mandatem. Na 
wykonanej fotce doskonale widać, 
czy kierujący rozmawia przez telefon 
komórkowy, ma zapięte pasy, 
a pojazd którym kieruje ma włączone 
światła. Punkty za wykroczenia są 
sumowane, zaś grzywna w przy-
padku zbiegu kilku czynów maksy-
malnie może wynieść 1000 zł. 

/red/

Aktualnie liczba ta zwiększyła się ponad dwukrotnie i wynosi 
około 890 działających podmiotów. „Największy rozwój na 
naszym terenie zanotowaliśmy w branży budowlanej oraz branży 
usług transportowych” – dodaje Joanna Milczarek. Ta druga 
gałąź z pewnością związana jest z funkcjonowaniem w Teresinie 
kompleksu wielkich zakładów magazynowych.

/red/

ulica Krańcowa
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie 
już po raz drugi zorganizowała dla dzieci, które w czasie wakacji 
pozostają w domu, dwutygodniowe półkolonie. Odbyły się one 
w terminie od 25 czerwca do 6 lipca. Pomysł zorganizowania 
akcji letniej w szkole zrodził się rok temu i podpowiedziały go 
same dzieci, które chętnie przychodzą do szkoły i uczestniczą we 
wszystkich imprezach, które szkoła organizuje. 

W tym roku zajęcia prowadzone były codziennie 
w godzinach od 9.00 - 13.00 i miały charakter zgrupowań 
harcerskich. Pod opieką nauczycieli – instruktorów harcerstwa - 
dzieciaki poznawały zasady życia harcerskiego, uczyły się 
meldunków i harcerskich piosenek. Aby zaszczepić w młodzieży 
harcerskie życie, organizowane zostały podchody i ogniska. 
Pamiętając o tym, że harcerz powinien być sprawny fizycznie, na 
boisku szkolnym organizowano zabawy sportowe dla młodszych 
dzieci, natomiast dla starszych - olimpiady i turnieje sportowe. 
Pod okiem instruktorów dzieciaki zdobywały kolejne sprawności 
harcerskie i uczyły się tolerancji, poszanowania innych osób 
i niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. 

W czasie trwania całej akcji dzieci miały możliwość 
uczestnictwa w interesujących wycieczkach, zarówno 
jednodniowych po okolicy – celem był Pałac w Teresinie, 
Puszcza Kampinoska, jak również w wycieczkach dłuższych np. 
w Górach Świętokrzyskich i do parku jurajskiego w Bałtowie. 

W pierwszym tygodniu odbyła się wycieczka do Warszawy, gdzie 
dzieciaki gościły na lotnisku Okęcie i z tarasu widokowego 
mogły oglądać przyloty i odloty samolotów, co dla wielu z nich 
było dużym przeżyciem. Na Zamku Królewskim zwiedzały 
komnaty królewskie, a w Muzeum Archeologii uczestniczyły 
w zajęciach z tkactwa i lepienia w glinie. 

Na zakończenie udanych półkolonii odbył się wyjazd do 
Kalotówki - gospodarstwa agroturystycznego, gdzie chodząc 
ścieżkami dydaktycznymi dzieciaki poznawały różne 
ekosystemy leśne i pracę pszczelarza. Podczas ostatniego 
ogniska rozdano nagrody oraz podsumowano konkursy na Miss 
i Mistera Kolonii. 

Warto dodać, że podczas pobytu w szkole dzieci otrzymywały 
jeden ciepły posiłek, przygotowywany przez Radę Rodziców. Na 
deser były jogurty i słodycze, które szkoła otrzymała od 
zaprzyjaźnionych firm. Aby zorganizować taką akcję, potrzeba 
ludzi wielkiego serca, którzy bezinteresownie zaangażują się 
i wyciągną pomocną dłoń. Szkoła w Szymanowie ma wielu 
Przyjaciół i ludzi wielkiego serca, którzy chętnie pomagają 
i wspierają przy organizacji wielu imprez szkolnych. Za okazaną 
szkole pomoc przy organizacji półkolonii, dyrektor szkoły Anna 
Potkańska składa serdeczne podziękowanie wszystkim 
Darczyńcom, Przyjaciołom i Ludziom wielkiego serca. 

Szymanowskie półkolonie

Z inicjatywy stowarzyszenia Impuls w Teresińskim Ośrodku 
Kultury w dniach 02.07 – 06.07.2007 roku zorganizowane zostały 
półkolonie dla dzieci z terenu gminy. Program spotkań był 
urozmaicony. Każdego dnia uczestnicy wykonywali inne zadanie. 
Pierwszego dnia pod okiem p. Zuzanny Fijewskiej  prezentowali 
swoje umiejętności aktorskie, odgrywali krótkie scenki teatralne, 
wyrażali uczucia za pomocą gestu, mimiki twarzy i pantomimy. 
Wtorek poświęcony był tematyce filmu. Dzieci  w sali św. 
Bonawentury w Niepokalanowie oglądały film pt. „Epoka 
lodowcowa”. Kolejny dzień był dniem podchodów. Miejscem 
docelowym była leśniczówka, a zadaniem głównym odnalezienie 
ukrytego skarbu (upominku dla każdego uczestnika). Mimo niezbyt 
sprzyjającej pogody wszyscy świetnie się bawili przy ognisku 
przygotowanym przez państwa Frontczaków. Czwartego dnia 
koloniści zmagali się z zadaniami umysłowymi: krzyżówkami, 
quizami i rebusami. Tego dnia grupy czteroosobowe 

przeprowadzały  także wywiady z osobami, które same wybrały: 
p.Grażyną Cierpis–Przysuchą sekretarzem gminy, p. Katarzyną 
Lesińską – pracownikiem Banku Spółdzielczego, o. Andrzejem 
Sąsiadkiem – wikariuszem parafii, br. Januszem – strażakiem OSP 
Niepokalanów. Piątek był dniem sportu w hali GOSiR. Dzieci 
uczestniczyły w różnych zawodach sportowych: m.in. wyścigach 
rzędów, rzutach piłką, skakaniu na skakance, w meczu piłki nożnej 
itp. Nad prawidłowym przebiegiem prowadzonych konkurencji  
czuwał p. Krzysztof Walencik.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
drobny upominek. Codziennie w czasie przerwy dzieci miały 
zorganizowaną herbatę i słodki poczęstunek. Przedsięwzięcie to 
koordynowane było przez s. Ewę Gliwę. W realizację programu 
stowarzyszenia włączyły się nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Teresinie: Ewa Budzińska, Katarzyna Karaś, Małgorzata Klata, 
Anna Makowiecka, Beata Pałuba, Barbara Załuska oraz Joanna 
Żurawska.

Organizatorzy

Wakacyjny tydzień z Impulsem
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Pierwsza cegła pod rozbudowę domu Radia Niepokalanów 
została już położona. Budowie nadzoruje ta sama firma, która 
rozpoczęła prace adaptacyjne budynku 15 października 1994 r. 
oraz rozbudowę drugiej części domu - 31 marca 1995r. 
Poświęcenia fundamentów dokonał wtedy ówczesny dyrektor 
radia o. Grzegorz Bartosik, a jako „Kamień węgielny” 
wmurowano figurkę Niepokalanej. Obecnie nad budową czuwa 
o. Krzysztof Oniszczuk – dyrektor rozgłośni. 

Gdyby rok temu ktoś powiedział, że nasz dom radiowy będzie 
wreszcie wykończony, zapewne niewielu stałych pracowników 
uwierzyłoby w te słowa. Przyzwyczailiśmy się już do tzw. 
„przybudówki” w której oprócz magazynu z doniczkami 
mogliśmy od czasu do czasu przygotować imieninowego grilla. 
Kolorowe zacieki na ścianach układały się w interesujące pasy, 
w których dopatrywaliśmy się prawdziwego naturalnego dzieła 
sztuki. Nikt jednak nie marzył o wykończeniu tak kosztownej 
inwestycji. Nawet wtedy, gdy dyrektor radia – o. Krzysztof 
Oniszczuk zapowiedział, że zbiera pieniądze na wykończenie 
domu.

A jednak zaczęło się!. Wjechały pierwsze ciężarówki 
z cegłami, pojawiła się ekipa budowlana, naszej emisji towarzyszą 
radosne dźwięki betoniarki, lub kilofa, a dom obwiedziony jest 
biało – czerwoną taśmą na znak, że prace będą poważne... Wiemy, 
że to dopiero początek schodów pod górę, ale „Jeżeli sobie czegoś 
Niepokalana od nas życzy, to nie ma wątpliwości, abyśmy mieli 
tego nie osiągnąć” (Przem. 31.12.1938).

Dziękujemy z całego serca tym, którzy rozumieją, czym jest 
rozwój Radia Niepokalanów i  wspierają nas swoją modlitwą, 
dobrym słowem, a czasem ofiarą. Pieniądze które otrzymaliśmy od 
Państwa podczas tzw. „Niedzieli radiowej” 22 lipca pozwoliły nam 
uregulować wiele zaległych opłat, ale również uświadomiły, jak 
wielu  mamy sprzymierzeńców wśród parafian i gości 
Niepokalanowa. Dziękujemy zatem za życzliwość i okazane nam 
serce.

Teraz już wiemy, że marzenia o małej radiowej kaplicy mogą 
się spełnić. Oprócz niej wzbogacimy się m. in. o pokój gościnny, 
profesjonalne studio nagraniowe, pomieszczenie dla serwisantów 
regionalnych, gabinet dyrektora oraz łazienki. Nasz wizerunek 

zewnętrzny przestanie wreszcie straszyć naszych gości: zmieni 
swój kształt, będzie otynkowany i bardziej dostępny,  zachęcający 
do odwiedzin. Każdy z Państwa niech czuje się zaproszony.

Zapewne wśród mieszkańców Gminy Teresin są jeszcze tacy, 
którzy nie wiedzą, gdzie znajduje się radio, lub mylą nas 
z innymi rozgłośniami. Na tym terenie nadajemy na częstotliwości 
102, 7 FM. Dużo mówimy o tym, co dzieje się w naszej gminie, 
parafii, zapraszamy znanych Państwu gości, mówimy 
o wydarzeniach, z którymi mieszkańcy tego regionu są 
bezpośrednio, lub pośrednio związani, transmitujemy ważne 
uroczystości z Bazyliki oraz codziennie Msze św. o godz. 11.00 . 
Zachęcamy do wspólnej modlitwy, wierząc, że nasza społeczność 
lokalna, skupiona wokół tego świętego miejsca skorzysta 
z  naszego  zaproszenia.

Przed nami kolejne trudne wyzwanie. Tym razem budowlane. 
Czy nasze przedsięwzięcie powiedzie się? Na to pytanie 
odpowiedź znają tylko Ci, których wizerunki są na ołtarzach. 
Jednak już teraz  możemy bez wahania powiedzieć, że św. 
Maksymilian w 25 rocznicę kanonizacji daje dowód swojego 
opiekuńczego wstawiennictwa. Nic dziwnego – przecież naszym 
„fundamentem” jest Niepokalana. 

Katarzyna Bodych – Radio Niepokalanów

Dla tych, którzy chcieliby wesprzeć nasze dzieło podajemy nr 
konta: Radio Niepokalanów, Paprotnia, ul. o. M. Kolbego 5, 
nr: 21 9284 0005 0012 1183 2000 0010

Gościliśmy pielgrzymujących

 Nasze radio w rozbudowie

Jeszcze o maturze...

Lipiec - Sierpień 2007

Ponad 5,5 tys. 
p i e l g r z y m ó w  
idących na Jasną 
Górę gościliśmy 
w  p i e r w s z y c h  
dniach sierpnia 
w naszej gminie. To 
już niemal piękna 
tradycja, że pątnicy 
zatrzymują się na 
naszej  lokalnej  
ziemi. W niedzielę 
5 sierpnia zawitała 
do nas mniej liczna 

XV Piesza Pielgrzymka Ełcka, zaś dzień później pięciotysięczna 

XXVII Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna. 
Pielgrzymi po krótkim odpoczynku wzięli udział we mszy 
świętej na ołtarzu polowym przy Bazylice w Niepokalanowie. 
Wzajemne modlitwy o łaskę bożą na czas długiej drogi do 
Najświętszej Marii Panny czekającej u bram Klasztoru 
w Częstochowie, a potem wspólny posiłek zakończyły wizytę 
gości na niepokalanowskiej ziemi. Stąd pielgrzymi, a wraz z nimi 
grupa franciszkańska wyruszyli na ok. 300 km szlak, wiodący 
przez inne słynne sanktuaria w: Szymanowie, Miedniewicach, 
Smardzewicach, Pociesznej Górce i Gidlach. Cel osiągnęli 
14 sierpnia. Dzień później wzięli udział w jasnogórskich 
Uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
które zakończyły tegoroczną pielgrzymkę.

/red/

„Na ulicy św. M. Kolbe do pielgrzymujących 
dołączyła Młoda Para”

Tak wyglądać ma nowy budynek radia.

Mimo, że matura dawno już za nami, to jednak warto jeszcze na chwilę wrócić do tegorocznego egzaminu. Tuż przed wakacjami 
bowiem absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznali wreszcie swoje wyniki. Rewelacyjne efekty uzyskały uczennice Liceum Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie. Egzamin maturalny zdało tu wszystkich dwadzieścia osiem abiturientek. W tym roku 
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie do matury przystąpiła równa liczba stu 
uczniów. Nie zdało zaledwie trzech, co przy tak dużej ilości zdających stawia szkołę wśród najlepszych w całym sochaczewskim 
powiecie. W Liceum Ogólnokształcącym Ojców Franciszkanów w Teresinie egzamin maturalny pisało piętnastu uczniów. Wszyscy 
zdali.

/red/
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Święciliśmy pojazdy

Dbajmy o środowisko i estetykę

Lipiec - Sierpień 2007

  Motocykliści 
i automobiliści spotkali 
się w środę 25 lipca w 
niepokalanowskie j  
Bazylice by wspólnie 
modlić się do św. 
Krzysztofa, patrona 
kierowców.

  Z g o d n i e  z e  
zwyczajem, w dniu 
świętego Krzysztofa w 
kościołach całej Polski 
odprawiana jest Msza 

w intencji kierowców, podróżujących i pielgrzymów, 
a także zmarłych na drogach. Święty Krzysztof jest właśnie ich 
patronem, dlatego w tym dniu święcimy m.in. samochody, 
motocykle, rowery i wózki. Po zakończeniu mszy świętej 
zgromadzone na parkingu przed Bazyliką i Domem Parafialnym 
pojazdy oraz ich kierowców poświęcił proboszcz tutejszej parafii 
o.Zbigniew Korol.

W ogłoszonej właśnie instrukcji Papieskiej Rady 
Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych znajduje się bardzo 
interesujący dokument zawierający "dekalog kierowcy":

I. Nie zabijaj.
II. Niech droga będzie dla ciebie narzędziem jednoczącym osoby,
     a nie śmiertelnym niebezpieczeństwem.
III. Nich uprzejmość, poprawność i ostrożność pomogą ci wyjść 
     z nieprzewidzianych sytuacji.
IV. Okazuj miłosierdzie i pomagaj bliźniemu w potrzebie
     szczególnie gdy jest ofiarą wypadku drogowego.
V. Niech samochód nie będzie dla ciebie przejawem władzy,
     panowania i okazją do grzechu.
VI. Z miłością przekonuj młodych i nie tylko młodych do tego,
     aby nie zasiadali za kierownicą, gdy nie są w stanie.
VII. Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.
VIII. Doprowadź do spotkania ofiary i agresora we właściwym
     momencie, ażeby mogli przeżyć wyzwalające doświadczenie
     przebaczenia.
IX. Na drodze chroń słabszego.
X. Poczuwaj się do odpowiedzialności za innych.
     Cały dokument pt. "Wskazania w duszpasterstwie drogi" 
został zaprezentowany w Watykanie, podpisali go 
przewodniczący rady kardynał Renato Martino i jej sekretarz 
arcybiskup Agostino Marchetto.

/red/

Ubocznym aspektem postępu cywilizacji naszego 
konsumenckiego życia jest produkcja coraz większej ilości 
odpadów. By nie doprowadzić do całkowitej degradacji 
środowiska naturalnego należy czynić odpowiednie działania na 
rzecz rozwiązania tego poważnego, a często lekceważonego  
problemu. Jednym z takich działań jest selektywna zbiórka 
odpadów. Jednak choć proces ten nie jest trudny, to patrząc na 
jego realizację wśród mieszkańców gminy Teresin trudno mówić 
tu o zachowaniu podstawowych zasad. Przypomnijmy, że 
selektywna zbiórka odpadów będącą rodzajem segregacji 
odpadów polega na posortowaniu śmieci do oddzielnych, 
specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników. 
Oczywiście, wymaga to minimalnego zaangażowania, ale skutek 
jest bardzo pożądany. 

Tymczasem patrząc choćby na pojemniki stojące 
w samym centrum Teresina, można odnieść piorunujące 
wrażenie, że część mieszkańców traktuje możliwość pozbycia się 
tam odpadów bez względu na ich charakter. I tak, 
w odpowiednich koszach przeznaczonych wyłącznie na papier 
czy szkło czy plastik i puszki, możemy zauważyć odpady 
z żelaza, metalu, gumy, zużyte baterie i wiele innych w żadnym 
wypadku nie mających prawa znaleźć się tu elementów. Często 
nie podzielone odpady walają się wokół pojemników. Tym 
samym fakt ten zdecydowanie utrudnia proces segregacji, 
a nawet czyni go bezsensownym. Obecne technologie nie 
pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów 
odpadów. Dlatego ważne jest by w pojemnikach i workach do 
segregacji znalazły się faktycznie te odpady, które można poddać 
recyklingowi. Zatem apelujemy, by nie wykorzystywać 
pojemników do łatwego pozbywania się wszelkich odpadów! 
Dbajmy o nasze środowisko, o czystą gminę Teresin. Dbajmy 
o estetykę terenu, na którym gościmy tak wielu przyjezdnych. 
Pokażmy, że potrafimy zadbać o swoją małą ojczyzną, a tym 
samym w znakomity sposób przyczynić się do ochrony 
środowiska, które ma znaczący wpływ na nasze zdrowie 
i bezpieczeństwo. Pamiętajmy też, że w wyniku dobrze 
funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
żywotność składowiska może wydłużyć się nawet do 60%. 

Na koniec przypomnijmy, czego nie powinno wrzucać się do 
poszczególnych pojemników.

PAPIER – nie wrzucamy tu: papierowych wkładów 
wodoodpornych, tapet, kalek i papierów przebitkowych, 
zatłuszczonych papierów np. po maśle. Uwaga! Wyproduko-
wanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew. Ze 100 ton 
makulatury można wytworzyć 90 ton papieru!

SZKŁO – nie wrzucamy: zakrętek, przykrywek, kapsli 
i korków, ceramiki, porcelany, naczyń żaroodpornych, luster, 
żarówek, szkła okiennego, lamp neonowych i halogenowych. 
Uwaga! odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić 
tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 
przez 4 godziny!

PLASTIK – nie wrzucamy: pojemników po olejach 
silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych, skrzynek po 
napojach, artykułów wykonanych z połączenia tworzywa 
sztucznego z innymi materiałami. Uwaga! poddając tworzywa 
sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę 
naftową. Zwykła butelka plastikowa rozkłada się 500lat!

Więcej na ten temat na internetowych stronach portalu 
www.ekola.pl.

/red/
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Gabinet kosmetyczny „URODA”

Teresin, ul. Szymanowska 17 w Ośrodku Zdrowia

tel. 0 663-54-54-70
oferuje:
wzabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
woczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
wprofesjonalny wizaż i stylizacja
wmanicure i pedicure
wprzekłuwanie uszu
whenna - regulacja brwi
wnowość! wtłaczanie preparatów - wygładzanie zmarszczek

poniedziałek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 - 19.00

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

wKIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
wSTRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
wZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA 
             LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

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 !!!!!

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM 
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH 

MIDAS LEX

Lipiec - Sierpień 2007
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OKULISTA
Sochaczew Al. 600-lecia 45

rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)

tel.:046 863 38 74

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny

między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.

dr Barbara Popiołek

W Szymanowie  rozegrany został kolejny tenisowy „Wielki 
Szlem”. Pod nieobecność lidera dotychczasowej klasyfikacji 
Huberta Koneckiego (kontuzja) karty rozdawał vi-ce lider Grynik 
Stanisław. W stojącym na niezłym poziomie pojedynku 
finałowym pokonał Dariusza Zielińskiego w dwóch setach 
6:2,6:1.

Tym razem rozgrywki odbyły się bez gier w eliminacjach. 
W turnieju głównym podzielonym na dwie grupy 
uczestniczyło14 zawodników. Do półfinału weszli z grupy 

czerwonej Grynik St. Ładziak J, 
oraz z grupy niebieskiej  
Zieliński D. i Staniak D. 
Klasyfikacja po III turniejach: 
1 . G r y n i k  S t . 2 8 0  p k t  ,  
2  Konecki H.,Staniak D. 200 pkt 
,  3.Bielecki H. 170 pkt,  
4. Ładziak J. Zieliński D. 160 
pkt, 5.Walencik K. 150 pkt, 
6 . S o s i ń s k i  B .  1 3 0  p k t ,   
7 .  R y b a k  E .  8 0  p k t ,  
8. Urzykowski P. 40 pkt, 
9. Olechowski M.. Sarnowski 
Zb. 30 pkt, 10.Staniak M. 20 pkt.

W drugiej połowie sierpnia 
rozpoczynamy IV turniej /ostatni 
/  z  c y k l u  w i e l k i  s z l e m  
w Teresinie .  Turniej  ten 
rozegrany zostanie tym razem  
na kortach w Teresinie.

H.B

Wielki Szlem III

fot .Daniel Staniak
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GOSiR Teresin

„ Dbaj o zdrowie”

Odpustowa tradycja

Lipiec - Sierpień 2007

Pod takim hasłem 
w czerwcu odbyło się 
spo tkan ie  w Szkole  
Podstawowej im. św. 
M. Kolbego w Teresinie. 
Gościliśmy w naszej 
szkole Panią Doktor 
Iwonę Majcher. Spotkanie 
poświęcone  zdrowiu  
odbyło się w dwóch 
grupach wiekowych: kl. 0
-III i IV- VI.  Pani pediatra 

zwróciła szczególną uwagę na zatrucia pokarmowe, oparzenia 
słoneczne, udzielanie pierwszej pomocy, przestrzeganie higieny 
osobistej oraz skutki  spowodowane nałogami (palenie 
papierosów, picie alkoholu). Podczas swojej wypowiedzi 
przestrzegła dzieci przed niebezpieczeństwami czyhającymi 
podczas letniego wypoczynku. 

Po odbytej prelekcji z lekarzem odbył się mini konkurs 
wiedzy o zdrowiu dla klas I- VI. Każda klasa wytypowała 
swojego delegata, który ją reprezentował. Przedstawiciel losował 

15 sierpnia to dzień w Niepokalanowie zawsze wyjątkowy. 
Tak było i w tym roku. Przy pięknej słonecznej pogodzie 
uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny rozpoczęły się Mszą świętą odprawianą na ołtarzu 
polowym. Nabożeństwo, w którym uczestniczyły setki 
mieszkańców gminy Teresin jak i przyjezdnych z okolicznych 
miejscowości odbyło się pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp 
Tadeusza Pikusa. Po zakończeniu Mszy świętej z ponad 
godzinnym programem wystąpił zespół ewangelizacyjny 
„Testimonium” z archidiecezji katowickiej. Po południu miało 
miejsce również nabożeństwo „dróżek maryjnych” wokół 
Bazyliki z rozważaniem siedmiu radości Najświętszej Marii 
Panny. Tradycyjnie już Odpust w Niepokalanowie to także 
cieszące się dużą popularnością stragany z balonami, 
obwarzankami i wszelkimi drobiazgami dla najmłodszych i nie 
tylko. Na spragnionych wrażeń czekało wesołe miasteczko. 

/red/

Tego jeszcze u nas nie było! 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mieszkańców Gminy Teresin 
”IMPULS” oraz GOSiR 
i  redakcja miesięcznika 
„Prosto z Gminy” w Teresinie 

zapraszają na wyjątkową imprezę mającą na celu integrację 
mieszkańców naszej Gminy oraz popularyzację biegania jako 
najprostszej formy aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Rozpoczynamy o godz. 11.00, 15 września 2007 roku - na placu 
przy Hali Sportowej GOSiR. Program przewiduje m.in...:

- bieg KRASNALI na dystansie 100m dla dzieci do lat 5, który 
będzie rozegrany wokół Hali GOSiR. Każdy mały uczestnik 
zostanie nagrodzony upominkami, 

- I TERESIŃSKI INTEGRACYJNY BIEG PO ZDROWIE na 
dystansie 4700m, przeprowadzony ulicami Teresina. Każdy 

kopertę, w której znajdowały się dwa pytania. Komisja 
w składzie: p. doktor Iwona Majcher, Hanna Uchman - 
pielęgniarka szkolna, s. Ewa Gliwa, Barbara Skrzos oceniała 
poprawność udzielanych odpowiedzi. Uczniowie wykazali się 
rozległą wiedzą na temat zdrowego odżywiania, dbania o higienę 
własnego ciała oraz udzielania pierwszej pomocy. Pani doktor 
rozszerzała odpowiedzi uczniów o istotne wiadomości z danego 
zakresu. Wszystkim klasom udało się zdobyć zasłużony dyplom.

 Natomiast zadaniem najmłodszych uczniów – kl. 0, było 
wykonanie plakatu pod hasłem „ Przestrzegam higieny 
osobistej”. Przedstawiciele tych klas zaprezentowali swoje 
barwne prace plastyczne. Zarówno prace jak i wypowiedzi  
komisja oceniła bardzo wysoko i wręczyła nagrodę w postaci 
dyplomu. Wykonane prace plastyczne zostały wyeksponowane 
w holu na parterze. Dzięki temu spotkaniu uczniowie wzbogacili 
się w nową wiedzę na temat zdrowia, którą wykorzystają ją 
w życiu codziennym, a na pewno podczas zbliżających się 
wakacji.    

Katarzyna Karaś
Beata Pałuba    

uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy dyplom, 
a sześciu pierwszych zwycięzców w kategorii mężczyzn i kobiet 
- puchary i dyplomy. Są również przewidziane nagrody dla 
niepełnosprawnego (biegającego), najmłodszego i najstarszego 
biegacza oraz dla najliczniej reprezentowanej rodziny.

Wszystko okraszone dobrą muzyką i wspaniałą zabawą.

Zapisy do biegów prowadzone będą w biurze GOSiR 
w Teresinie. Szczegółowy regulamin oraz ramowy program 
imprezy znajdują się na stronie www.impuls.esochaczew.pl. 
o r a z  w  b i u r z e  G O S i R ,  
i w Urzędzie Gminy Teresin. 
W s z y s t k i c h  c h ę t n y c h  
serdecznie zapraszamy!
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Zamiast  Utraty – K.S. Teresin

Na siłownię marsz!

To dobra wiadomość dla wszystkich miłośników 
kulturystyki. W hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji została oddana do użytku nowoczesna siłownia. 
Pomieszczenie o wymiarach 11 x 5,8m wypełnił w ostatnim 
czasie profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. Mamy więc tu maszyny 
do kształtowania poszczególnych mięśni ciała, ławki, stojaki oraz 
wieżę na pięć stanowisk, wiele niezbędnych hantli i sztang. Do 
tego jedną ze ścian wyłożono lustrami, aby obserwować swoje 
postępy w budowaniu sylwetki. Choć ta atrakcja kosztowała 
gminę około siedemdziesiąt tysięcy złotych to jednak w żadnym 
wypadku nie będą to pieniądze zmarnowane. Osoby, które lubią 
ćwiczenia siłowe docenią najwyższej jakości urządzenia, zaś 
młodzież będzie miała gdzie wyładować nagromadzoną w sobie 
energię.

/red/

Znane są już terminy spotkań jesiennej rundy Mazowieckiej 
II Ligi Oldboyów, w rozgrywkach której uczestniczy zespół LKS 
Teresin. Sensacyjni zdobywcy Mazowieckiego Pucharu 
Oldboyów w ubiegłym sezonie tegoroczne rozgrywki rozpoczną 
od wyjazdowego meczu w Tłuszczu, zaś zakończą pojedynkiem 
u siebie ze stołecznym Świtem. Przed naszymi oldboyami 
jedenaście gier, po których zakończą pierwszą rundę, miejmy 
nadzieję z bogatym dorobkiem punktowym. Przypominamy, że 
piłkarze LKS-u swoje mecze rozgrywają na stadionie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei XX-lecia w Teresinie. Już 
dziś zapraszamy na widowiskowe potyczki oldboyów.

I kolejka, 20 sierpień 2007 r.
Bóbr Tłuszcz - LKS Teresin (godz.18.00)
II kolejka, 27 sierpień 2007 r.
LKS Teresin - Start Otwock (godz.18.00)
III kolejka, 3 wrzesień 2007 r.
Bug Wyszków – LKS Teresin (godz.18.00)
IV kolejka, 10 wrzesień 2007 r.
LKS Teresin - Zwar Międzylesie (godz.17.30)
V kolejka, 13 wrzesień 2007 r. 
Delta-Sadyba W-wa - LKS Teresin (godz.17.30)
VI kolejka, 17 wrzesień 2007 r.
Okęcie W-wa - LKS Teresin (godz.17.00)
VII kolejka, 24 wrzesień 2007 r.
LKS Teresin - GKP Targówek W-wa (godz.17.00)
VIII kolejka, 1 październik 2007 r.
PKS Radość - LKS Teresin (godz.16.30)
IX kolejka, 8 październik 2007 r.
LKS Teresin - Sarmata W-wa (godz.16.30)
X kolejka, 15 październik 2007 r.
WASBURK - LKS Teresin (godz.16.00)

Od kilku lat drużyna Utraty Pawłowice rozgrywa swoje 
mecze w Teresinie, a od tego roku przyjęła ona nazwę KS Teresin, 
podkreślając tym samym przynależność do naszej gminy. 
Wynikiem współpracy dyrektora GOSiR Teresin Krzysztofa 
Walencika oraz  Prezesa K.S Teresin,  Artura Wróbla  będą 
występy aż sześciu drużyn. Zobaczymy aż dwie drużyny  
seniorskie oraz  cztery  młodzieżowe. Pierwszy zespołów 
seniorów pod wodzą Jerzego Hołosia  ponownie wystąpi 
w rozgrywkach warszawskiej A-klasy, walcząc o upragniony 
awans do klasy okręgowej. W zbliżającym się sezonie drużyna 
została poważnie wzmocniona sześcioma nowymi, klasowymi 
zawodnikami. Warto zwrócić szczególną uwagę na 
młodziutkiego napastnika Kamila Bartosiewicza, który ma 
ogromne możliwości i w naszym ataku powinien odgrywać 
znaczącą rolę.

Równocześnie wystartuje drugi zespół pod nazwą KS Teresin 
II, rozpoczynając rywalizację od najniżej klasy rozgrywkowej 
(B-klasa). 
Teresin postawił sobie za cel rozwój piłkarstwa młodzieżowego. 
Już blisko setka uczniów okolicznych szkół zrzeszona jest 
w czterech zespołach młodzieżowych, które także wystartują 
w swoich rozgrywkach:
Są to:  
Juniorzy rocznik 1989r. trener Mariusz Zaborowski
Trampkarze Młodsi rocznik 1994. trener Robert Bajurski
Młodziki rocznik 1995r.  trener Paweł Gadziała
Orliki rocznik 1997r.  trener Paweł Kowalczyk

Bardzo ciekawą jest jedna z najmłodszych grup – „Młodziki” 
Pawła Gadziały, która funkcjonuje od ponad roku. Dzieci te 
poznały już podstawy piłki nożnej, a teraz przechodzą kolejny 
etap rozwoju, ucząc się gry w poszczególnych formacjach jak 
i współpracy między nimi. Niedawno wrócili oni z obozu 
przygotowawczego w Głuchołazach, a niedługo rozpoczną 
rywalizację w lidze Młodzików.  Klub  przywiązuje szczególną 
uwagę do najmłodszych grup, wszak jest to przyszłość 
teresińskiej piłki. Czerpią oni na razie z niej wiele radości, ale 
i uczą się rywalizacji i współdziałania w grupie.

Już w sierpniu zapraszamy na pierwsze mecze wszystkich 
naszych drużyn. Będzie ich dużo – na ogół w weekendy, niekiedy 
także w środy. Liczymy na  dużą frekwencję na trybunach 
i kulturalny, głośny doping dla teresińskich piłkarzy. Piłka 
w Teresinie nie tylko jest, ale ma się coraz lepiej.

Marcin Maciąg

XI kolejka, 22 październik 2007 r.
LKS Teresin - Świt W-z (godz.16.00)

/red/

Oldboye znowu w akcji




