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TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Drodzy czytelnicy! Po raz dziesiąty mam zaszczyt zaprosić Państwa do lektury zbioru „wiadomości z naszego
podwórka”, powstającego jako samorządowy biuletyn „Prosto z Gminy”. Zachęcając do zapoznania się
z grudniowym numerem pozwolę sobie w tym miejscu spełnić prośbę lokalnych handlarzy i przypomnieć, że nowe
targowisko jest już czynne, należy tylko przejść się kilkaset metrów dalej... Sprzedawcy niecierpliwią się Waszą
nieobecnością!
Redaktor Prowadzący
Marcin Odolczyk
P.S. Następny numer ukaże się również w grudniu – wydanie specjalne tuż przed Świętami Bożego Narodzenia!
Zapraszam.

Gminne obchody Święta Niepodległości
11 listopada 1918 roku to data znamienna w historii
naszego kraju. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała
wolność, skończyła się I wojna światowa. W tym roku
obchodziliśmy 89 rocznicę tego jednego z najważniejszych
wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny.
Do obchodów Święta Niepodległości włączyła się również
Gmina Teresin. W ubiegłą niedzielę uroczystości rozpoczęły się
nabożeństwem w niepokalanowskiej Bazylice. We Mszy Świętej
podczas której wierni wspólnie modlili się w intencji Ojczyzny
udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz
mieszkańcy naszej gminy. Po nabożeństwie jego uczestnicy
przeszli na plac przed Bazyliką. Tu przy pomniku Świętego
Maksymiliana Kolbe miało miejsce uroczyste złożenie kwiatów.
Wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz powiatowych
i gminnych, Związku Kombatantów RP, szkół z terenu gminy. Tak
uroczyście przed Bazyliką dawno już nie było. Po wspólnym
odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego licznie zebrani przeszli do
Sali Św. Banawentury, gdzie rozpoczęła się prowadzona przez
zastępcę wójta Marka Jaworskiego Akademia Patriotyczna.
„Ta, co nie zginęła” to tytuł wykładu historycznego jaki wygłosił
mgr Piotr Szlachetko, nauczyciel historii w Gimnazjum
w Teresinie. Autor w obrazowy sposób przybliżył nam istotę
Święta Niepodległości, przytoczył najważniejsze fakty, których
następstwem było cudowne odrodzenie Rzeczyposoplitej, mówił
o teorii dobra wspólnego, które od roku 1918 nabrało nad wyraz

mocnego i nowego znaczenia. Druga część akademii to już
artystyczny popis młodzieży z teresińskiego Gimnazjum. Przepiękny
koncert pieśni patriotycznej zatytułowany „Od Bogurodzicy do Żeby
Polska...” na długo zostanie w pamięci publiczności, która szczelnie
wypełniła salę Św. Bonawentury. Pieśni wsparte historycznymi
slajdami na dużym ekranie robiły duże wrażenie. Występ zakończył
się owacją na stojąco, a na szczególną prośbę widowni grupa
ponownie wykonała pamiętny utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury”
jako jedną z pieśni narodowych. W głosie utalentowanego solisty
Grzegorza Czarneckiego z trzeciej klasy Gimnazjum w Teresinie
brzmiał on nadzwyczaj godnie.
/red/

Wieczornice patriotyczne
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
w sali kominkowej Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie odbyła się niezwykła
uroczystość. Pod kierunkiem
nauczyciela języka polskiego
Zbigniewa Biederki, uczniowie przygotowali znakomite widowisko patriotyczne. Na
początku usłyszeliśmy pieśni legionowe w wykonaniu męskich
głosów oraz krótki rys historyczny. Gimnazjaliści wspólnie ze
starszymi kolegami z liceum zaprezentowali także wyjątkowy
kunszt pracy aktorskiej. Na deskach szkolnego teatru wystawili
oni przedstawienie według dramatu Juliusza Słowackiego
„Ksiądz Marek”.

Trzeba przyznać, że młodzi aktorzy z Niepokalanowa potrafią
„ocalić od zapomnienia” wybitne dzieła naszej narodowej literatury
romantycznej. Mogliśmy się o tym przekonać wielokrotnie w czasie
ważnych uroczystości patriotyczno-religijnych. Przekonaliśmy się
również podczas ostatniej wieczornicy.
Wśród licznie zgromadzonej widowni obecni byli m.in. Gwardian
Klasztoru Niepokalanów o.Stanisław Piętka, zastępca wójta Marek
Jaworski, ojcowie i bracia franciszkanie, mieszkańcy Gminy Teresin.
W Gimnazjum i Liceum w Niepokalanowie odbyła się również
druga wieczornica patriotyczna z udziałem kombatantów. Tym razem
wśród widzów obecni byli m.in. Wójt Gminy Teresin Marek
Olechowski, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard oraz
zastępca wójta Marek Jaworski.
/red/

Święto Niepodległości na sportowo
Dzień 11 listopada 1918 roku - odzyskanie przez Polskę
niepodległości nie może pozostać niezauważone w środowisku
sportowców, zarówno tych uprawiających sport profesjonalnie, jak
i amatorów. Z roku na rok zwiększa się liczba miejsc,
w których można na sportowo uczcić ten ważny dla naszej historii
dzień. Z tej okazji w wielu miejscach w całej Polsce odbywały się
uroczystości, których atrakcją były biegi uliczne. Tak też było
w Skierniewicach gdzie miał miejsce XV Skierniewicki Bieg
Niepodległości, w którym udział wzięli dwaj reprezentanci GOSiR
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Informacje o wynikach postępowań przetargowych
W Urzędzie Gminy w Teresinie od połowy października 2007 r. do chwili
przekazania materiałów do druku numeru gazety zostało zakończone
postępowanie 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 zadania budowa
chodnika przy drodze krajowej nr 2 Poznań – Warszawa od km 432+255.3 do
km 434+666.4, w terminie do dnia 27 czerwca 2008 r. (przetarg
nieograniczony): najkorzystniejsza oferta została złożona przez „HYDRO –
INSTAL” z siedzibą przy ul. Rozlazłowskiej 23d, 96 – 500 Sochaczew (cena
wykonania zamówienia wynosi 585.600,30 złotych brutto);
Prowadzone są również prace na ulicach:
- Krzywoustego – gdzie kładziona jest nakładka asfaltowa, wykonawcą
jest „FEDRO” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1, 08-445
Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 59.091,92 złotych brutto)
- Chrobrego – gdzie kładziona jest nakładka asfaltowa, wykonawcą jest „FEDRO” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 60.831,64 złotych brutto)
- Mieszka I – gdzie kładziona jest nakładka asfaltowa, wykonawcą jest „FEDRO” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
08-445 Osieck (cena wykonania zamówienia wynosi 65.177,28 złotych brutto)
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.
Michał Sowiński
Referat Zamówień Publicznych

Nowe targowisko już otwarte!

Od niedawna mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z
nowo otwartego targowiska mieszczącego się przy ulicy
Rynkowej w Teresinie. Takie miejsce handlu było od dawna
potrzebne w Teresinie. Dotychczasowy prowizoryczny plac
handlowy tylko z potocznej nazwy przypominał rynek.

„Rzeczywistość przypominała raczej handel w dzikich
warunkach” – mówią teresińscy kupcy. Teraz wszystko ma się
zmienić. Na nowym miejscu panuje ład i porządek. Wykonawcą
zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rydmar” z
Juliopola. Wykonano następujące prace: utwardzono plac oraz
drogę dojazdową poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego, wykonano ogrodzenie zewnętrzne, ustawiono bramę
wjazdową. Teren wyposażono w niezbędną kanalizację sanitarną i
podłączono toalety. Doprowadzono wodę i odwodniono plac. W
celu poprawy bezpieczeństwa targowisko doczekało się również
oświetlenia. Wartość inwestycji wyniosła 91 373,96 zł brutto. „To
dobra inwestycja, tu jest o wiele lepiej, tylko klientów jeszcze zbyt
mało” – mówią handlujący. Rzeczywiście, niewielu bowiem
mieszkańców orientuje się gdzie dokładnie zlokalizowana jest
nowa targowica. Informujemy zatem, że idąc ulicą Rynkową od
strony ulicy Szymanowskiej, na targ trafimy skręcając w prawo ok.
300m dalej od byłego miejsca, tuż za sklepem p.Gałeckich.
/red/

Remont Szymanowskiej
Zakończona została drogowa inwestycja Powiatowego
Zarządu Dróg na ulicy Szymanowskiej w Teresinie.
Wykonano już większość nowych miejsc postojowych,
położono chodniki. W tym czasie położona została nowa
nakładka asfaltowa. Mimo, iż termin zakończenia prac
nieznacznie uległ wydłużeniu to jednak warto było poczekać na
słuszne rozwiązania techniczne jakim było chociażby obniżenie
poziomu części chodnika wzdłuż miejsc parkingowych. Ten
wniosek wyszedł od mieszkańców Teresina. Warto też
wspomnieć o tym, że dotychczasowy przystanek autobusowy,
który znajdował się w pobliżu lasu, został w celu poprawy
bezpieczeństwa podróżnych przesunięty bliżej centrum
Teresina.
/red/
Grudzień 2007
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Czekając na autobus...
Pierwszy z nowych przystanków autobusowych służy już podróżującym
w miejscowości Seroki Parcela. Estetyczny i funkcjonalny niebieskiego
koloru przystanek posiada wiatę chroniącą oczekujących pasażerów przed
warunkami atmosferycznymi, co zwłaszcza podczas nadchodzącej zimy
z pewnością będzie miało duże znaczenie. „Został on wykonany w ramach
praktyk zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół w Teresinie” – mówi p.o.
dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak,
dodając – „Na terenie gminy docelowo zostanie postawionych pięć takich
wiat”. Gdzie zatem możemy spodziewać się umiejscowienia kolejnego z
przystanków? Jak się dowiedzieliśmy miejsca montażu będą najpierw
uzgadniane z sołtysami i radnymi. Po konsultacjach zapadnie decyzja.
Warto również zaznaczyć, że przystanek w Serokach to nie pierwszy owoc
udanej współpracy Urzędu Gminy z Zespołem Szkół im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego. Utalentowani uczniowie już dosyć dawno wykonali, jak się
okazało, bardzo przydatny przystanek, który stanął we wsi Topołowa. W ten
sposób znakomicie łączą pracę i naukę z pożytkiem dla mieszkańców gminy.
Dziękujemy im za to.
/red/

Parkuj i Jedź!
Gdzie zaparkować auto? – to pytanie, które codziennie
zadają sobie ci mieszkańcy Gminy Teresin, którzy do stacji
PKP w Teresinie dojeżdżają własnymi samochodami, by zaraz
potem kontynuować podróż do pracy, szkoły koleją. No
właśnie, miejsca i to bezpiecznego wcale nie ma zbyt dużo.
Wkrótce jednak sytuacja ma ulec radykalnej zmianie.
Jesteśmy w trakcie rozmów z przedstawicielami Kolei
Mazowieckich – mówi Marek Olechowski, wójt Gminy
Teresin – być może w przyszłym roku będziemy mieli nowy
strzeżony parking obok stacji PKP. Jak się dowiedzieliśmy,
chodzi o włączenie Teresina do programu „Parkuj i Jedź”. Co
to znaczy? „Parkuj i Jedź” (Park & Ride, w skrócie P+R) to
popularny system komunikacji mieszanej (transport
indywidualny + komunikacja miejska) istniejący w krajach
Europy Zachodniej i USA już od kilkudziesięciu lat, a od
niedawna upowszechniany również z Polsce. Parkingi „P+R”
powstają z myślą o tych kierowcach, którzy dojeżdżają
własnymi samochodami do stacji kolejowej by następnie
przesiąść się do pociągu. Ma to być prosty sposób na
zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i paliwa. Oprócz tego jest to
metoda na zmniejszenie korków w mieście docelowym
i sprzyjanie ekologii. W Teresinie planowany jest parking

strzeżony na minimum 75 miejsc postojowych dla aut osobowych.
Powstaną także specjalne wiaty dla rowerów. Prawdopodobna
lokalizacja inwestycji to grunty przy ulicy Torowej na wysokości
peronu w stronę Warszawy. Całość budowy miejsc parkingowych
w Programie P+R finansuje Urząd Marszałkowski.
/red/

Drożej za śmieci
Z informacji, jakie otrzymują mieszkańcy naszej Gminy od firmy REMONDIS,
wynika że z dniem 1 stycznia 2008 roku wzrosną opłaty za wywóz odpadów komunalnych
około 45-50%. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, że
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie opłat za
korzystanie ze środowiska, wzrasta opłata środowiskowa do 75 zł za tonę. Obecnie opłata
ta wynosi 15,71 zł za tonę. Te pieniądze Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Marszałkowskiego. Gmina nie ma wpływu na
wysokość opłaty środowiskowej. W związku z tak dużym wzrostem opłaty środowiskowej
koszty składowania 1 tony odpadów wzrosną do 130 zł. Obecnie wynoszą 70 zł za tonę.
Tak radykalny wzrost cen jest związany z wejściem w życie wspomnianego
Rozporządzenia Rady Ministrów.
p.o. Dyrektora
mgr Marek Misiak
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Miły zwyczaj
Podczas obchodzonego w pierwszym dniu listopada Święta Zmarłych wielu z nas nie
zapomniało zapalić również zniczy tym, którzy walczyli o naszą wolność. Zapewne też, niektórzy
zwrócili uwagę na to, iż groby żołnierzy na naszych cmentarzach są w zadbanym stanie. Dzieje się
tak za sprawą Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, którego pracownicy od lat opiekują się
mogiłami w Szymanowie, Paprotni i w Pawłowicach. Nie tylko porządkują groby, ale również
przynoszą kwiaty i znicze. I tak jest co roku. To miły zwyczaj.
/red/

Skromne oblicze patriotyzmu
Trzeba przyznać, że jako Polacy nie lubimy chyba zbytnio
manifestować swojego patriotyzmu. Nasza redakcja wraz z
Urzędem Gminy od dłuższego czasu namawia mieszkańców
Gminy Teresin wysuwając hasło „Polska Flaga w każdym
domu” do wywieszania biało-czerwonych barw w dni święta
narodowego. Okazją było chociażby listopadowe Święto
Odzyskania Niepodległości. No i jak wypadliśmy? Raczej
blado. Co prawda wzdłuż głównych ulic Teresina flagi zawisły
na słupach w żołnierskim szeregu, a i w co niektórych domach
też się pojawiły. Spacerując jednak po drogach gminy w
pochmurną niedzielę 11 listopada trudno było jednak o większą
spontaniczność. Zdecydowana większość budynków
dostosowała się do szarej pogody zdając się zapomnieć o
Wielkim Dniu. Szkoda. Jednak wiary nie tracimy i liczymy na
większą motywację naszych mieszkańców w przyszłości.
Przecież biało-czerwone to barwy niezwyciężone...!
/red/

Nie czekaj z wymianą dowodu
- został tylko miesiąc!
Przypominamy, iż do końca roku trzeba wymienić stary dowód na
nowy. Wszyscy ci, którzy nie wymienią dowodu nie będą mogli m. in.
załatwić spraw w urzędzie, odebrać na poczcie emerytury, renty, listu
poleconego i wielu innych spraw. W naszej gminie nie wymieniło jeszcze
dokumentu tożsamości 1053 osoby.
Dla Państwa wygody urzędnicy będą pracowali w wyznaczone
soboty, aby wszyscy zdążyli wymienić dowód.
Dodatkowe dni przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy Teresin:
- 01 grudnia 2007 sobota
- 8 grudnia 2007 sobota
- 15 grudnia 2007 sobota

8.00-14.00
8.00-14.00
8.00-14.00
Przygotowała
Inspektor Ewa Smagieł

Dyżur Pełnomocnika ds. Oświaty
Pełniący funkcję Pełnomocnika do Spraw Oświaty w Gminie Teresin Bogusław Bęzel dyżuruje w każdą środę (za wyjątkiem
wyjazdów służbowych) w godzinach 8.00-10.00 w Szkole Podstawowej w Teresinie - pokój nr 5. Pełnomocnik dostępny jest
pod numerem telefonu (046) 861-07-58.
Grudzień 2007
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7:10 do Sochaczewa
W związku z sygnalizowanymi przez mieszkańców kłopotami, związanymi z opóźnieniami porannego pociągu (7.30) do
Sochaczewa, Wójt Gminy Marek Olechowski podjął rozmowy z Zarządem Kolei Mazowieckich, zmierzające do rozwiązania
problemu. W rozmowach służył pomocą dotychczasowy wiceminister transportu p. Bogusław Kowalski.
Poniżej prezentujemy treść pisma w tej sprawie jakie Dyrektor Biura Kolei Mazowieckich Mikołaj Sidoruk przysłał do wójta
Olechowskiego:
Warszawa, dnia 24 października 2007 r.
MHM 1 – 073 / 48 / 2007
Pan
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin
Odpowiadając na wsniosek, Pana Wójta i Mieszkańców Gminy Teresin skierowany do naszej Spółki na ręce Pani Prezes pismem
Or 0562/3/2007 z dnia 5 października br., dotyczący zmiany godziny kursowania pociągu relacji Mińsk Mazowiecki – Łowicz Główny,
uprzejmie informuję, że dokładamy wszelkich starań, aby prośbę tę uwzględnić w nowym rozkładzie jazdy pociągów.
Ponieważ na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze zakończone prace nad konstrukcją rozkładu jazdy 2007 / 2008, nie mogę udzielić
wiążącej odpowiedzi. Założyliśmy jednak wstępnie, że interesujący Państwa pociąg jadąc w kierunku Sochaczewa, będzie się
zatrzymywał w Teresinie o godzinie 7:10. Ostatecznie decyzje w tej kwestii zapadną niebawem. Paniętajmy jednak, że nie jesteśmy
jedynymi użytkownikami infrastruktury i ewentualne korekty muszą być uzgodnione z pozostałymi przwoźnikami.
Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że w związku z przekazanymi przez Pana sygnałami o powtarzających się utrudnieniach
związanych z kursowaniem omawianego pociągu, przeanalizowane zostały codzienne raporty z jego jazdy. Wynika z nich, że
opóźnienia spowodowane były głównie przepuszczaniem pociągów pośpiesznych. Ponieważ koordynatorem ruchu pociągów jest
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wystosowaliśmy do niej prośbę o ujęcie niniejszego pociągu w wykazie pociągów
kursujących w szczycie, co ma spowodować zminimalizowanie nieprawidłowości w jego kursowaniu. Niemniej jednak za wszystkie
niedogodności związane z podróżowaniem pociągami Kolei Mazowieckich bardzo przepraszamy.
Kończąc, chciałbym podziękować Państwu za słowa uznania skierowane pod adresem naszej Spółki, zwłaszcza, że trafiają one do
nas w okresie trudnym pod wieloma względami ( remonty torów, brak taboru ).
Licząc na cierpliwość i wyrozumiałość Pana, jak również Mieszkańców Teresina pozostaje mi wyrazić nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości standard przewozów osiągnie poziom europejski i będziemy mogli wspolnie z innymi przewoźnikami, korzystającymi z tej
samej infrastruktury i uruchamiającymi pociagi w podobnych relacjach, zaproponować naszym Klientom nowe rozwiązania
komunikacyjne i ilość połączeń adekwatną do potrzeb podróżnych.
Od redakcji: Sprawy nie możemy na razie uznać za rozwiązaną. O dalszych ustaleniach informować będziemy na bieżąco.
/red/
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Z WOKANDY SĄDOWEJ

Były wójt jednak winny
Były wójt Teresina, Szymon Z., już po raz trzeci mógł
usłyszeć, że w sprawie mieszkańca gminy Kazimierza Z., męża
opozycyjnej wobec siebie radnej, zawinił. Sąd Okręgowy
w Płocku w całości odrzucił jego apelację, tym samym wyrok
skazujący Szymona Z. za niedopełnienie obowiązków
służbowych na 10 miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wysokości 1000
złotych stał się prawomocny.
Sprawa ma już dobre 3 lata. Sochaczewska prokuratura
oskarżyła Szymona Z. o to, że będąc wójtem gminy Teresin
uchylał się od decyzji administracyjnej w sprawie wydania bądź
nie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepie
Kazimierza Z. - męża opozycyjnej wobec wójta radnej gminy
Teresin, tj. o czyn z art. 231 § 1 k. k. Sąd Rejonowy podzielił te
zarzuty i w styczniu 2006 r. wydał wyrok, w którym skazał
byłego wójta na 10 miesięcy pozbawienia wolności
w zawieszeniu na 2 lata i zapłatę grzywny tytułem
odszkodowania dla pokrzywdzonego Kazimierza Z. w wysokości 1000 złotych, oraz oczywiście zwrot kosztów sądowych
w wysokości 370 złotych.
Ten sam wyrok Szymon Z., który cały czas nie przyznawał
się do winy, usłyszał po raz drugi wiosną br. Taki był finał
złożonej przez niego apelacji. Sąd Okręgowy w Płocku
wprawdzie dopatrzył się konieczności uzupełnienia materiału
dowodowego i cofnął sprawę celem ponownego rozpatrzenia
do Sochaczewa, ale tu w marcu br. tak zarzut, jak karę
podtrzymano. Szymon Z. zdecydował się na ponowną apelację,
jednak Sąd Okręgowy w Płocku 26. września br. w całości ją
odrzucił.

Przypomnijmy, że w tej sprawie toczy się jednocześnie
jeszcze jeden proces. Kazimierz Z. uważa, że działania byłego
wójta naraziły go na poważne straty finansowe i stara się
o odszkodowanie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych
przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie. Tym razem jednak
oskarżona jest niejako gmina Teresin, a nie prywatnie sam
Szymon Z., który w tej sprawie reprezentował urząd.
M. Figut
Przypomnijmy, że prokurator, oskarżając byłego wójta
o uchylenie się od wydania decyzji w sprawie zezwolenia na
sprzedaż alkoholu w sklepie Kazimierza Z., twierdził, iż Szymon
Z. nadużył swoich kompetencji i dopuścił się niedopełnienia
przepisów prawa, przez co poszkodowany nie mógł być pewien
swojego życia zawodowego i osobistego. W dużej mierze na takie
postępowanie Szymona Z. wpływał, zdaniem prokuratora, fakt, iż
Kazimierz Z. jest mężem radnej, która w tym czasie znalazła się
w otwartej opozycji wobec wójta.
Powyższy tekst został w całości przedrukowany
z Tygodnika „Echo Powiatu”.
Od redakcji: Jak się dowiedzieliśmy jest to nie pierwszy
wyrok Pana Z. W dniu 11.07.2007r w sprawie II K 729/06 Sąd
Rejonowy w Sochaczewie skazał Pana Szymona Z. z art. 271
§ 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz karę
grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 40 zł stawka.
Wyrok jest nieprawomocny.

Odwołanie poskutkowało
W dniu 8 listopada 2007 roku w Ministerstwie Finansów, przed
Główną Komisją Orzekającą w sprawie o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych odbyła się rozprawa odwoławcza Wójta Gminy
Teresin Marka Olechowskiego.
Kilka miesięcy temu wójt Olechowski został uznany winnym
naruszenia dyscypliny finansów publicznych i ukarany karą nagany.
Jednak Główna Komisja Orzekająca uznała odwołanie Marka
Olechowskiego za zasadne. Tym samym uchyliła w całości orzeczenie
Komisji Orzekającej I instancji i odstąpiła od ukarania wójta.
Szczegółowo o sprawie poinformujemy po otrzymaniu pisemnego
uzasadnienia orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej.
/red/

Zapraszamy na stronę inter netową www.teresin.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (046) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 0-691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 046 862 96 57, biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Muzyczne ukojenie
W sobotni (17.11) wieczór sala
widowiskowa Teresińskiego
Ośrodka Kultury wypełniła się
licznie zgromadzoną publicznością, która przybyła z nadzieją
wysłuchania koncertu Antoniny
Krzysztoń. Obecni na muzycznej uczcie z pewnością nie
żałowali. Artystka wykonała swoje największe utwory
muzyczne, wyjątkowo nastrajające i wprowadzające słuchaczy
w cudowną otchłań muzycznej magii. Przypomnijmy, że
twórczość Antoniny Krzysztoń zaliczana jest do nurtu poezji
śpiewanej. Poza własnymi tekstami opracowywała też wiersze
Zbigniewa Herberta oraz piosenki czeskiego barda Karla Kryla.
Karierę rozpoczęła w 1980 na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej
w Gdańsku. W latach 80 często występowała na imprezach
TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

opozycyjnych. W 1983 roku zajęła pierwsze miejsce na Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie. Członek Stowarzyszenia
Wolnego Słowa. 3 maja 2006 odznaczona przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Teresińska publiczność była zauroczona występem. „Te
utwory przeniosły mnie w inny świat, świat tęsknoty i spokoju
wewnętrznego, dały mi ukojenie i spokój wewnętrzny” –
podsumował jeden z uczestników tego wyjątkowego wydarzenia
wspaniale przygotowanego przez „kulturystów” z TOK-u. Tym
samy po raz kolejny należy szczerze pogratulować Dyrektorowi
Mariuszowi Cieśniewskiemu i wszystkim pracownikom TOK-u
za znakomite pomysły i wyjątkową dbałość o kulturalny rozwój
mieszkańców Teresina i okolic.
/red/

Kilka strażackich słów...
Długo zastanawiałem się, czy napisać te kilka zdań... Po
jednym z ostatnich pożarów, który miał miejsce przy ulicy
Kwiatowej w Teresinie, znów ze strony mieszkańców padło
kontrowersyjne pytanie: „Dlaczego Straż z Teresina nie
wyjechała do pożaru?”.
Otóż drodzy czytelnicy, decyzję co do wyjazdu konkretnej
jednostki podejmuje dyspozytor stanowiska dowodzenia
w Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie i to On
dysponuje Jednostki OSP do wyjazdu. Wielu z Was zna numer
998 (bezpośrednio do PSP w Sochaczewie) lub 112 (centrum
ratownictwa) i to pod te numery dzwonicie Państwo, jeśli
zauważycie pożar. Tam dyspozytor przyjmuje od Was
zgłoszenie o zaistniałym zdarzeniu (UWAGA – należy
pamiętać o tym, ażeby mówić spokojnie i nie rozłączać się
dopóki nie rozłączy się przyjmujący zgłoszenie). Po przyjęciu
zgłoszenia dyspozytor w zależności od rodzaju zaistniałego
zdarzenia dysponuje jednostki.
Na terenie naszej gminy jako PIERWSZA powiadamiana
jest jednostka OSP Niepokalanów.
Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia, za pomocą
radiotelefonów zdają meldunek o sytuacji i dyspozytor
dysponuje do akcji inne jednostki. Zdaję sobie sprawę, iż
postronni ludzie tzw. „gapie” do gaszenia niewielkiego pożaru
wezwali by najlepiej straże z terenu całej gminy. Jednak przy
dysponowaniu jednostek należy pamiętać o tym, żeby
w miarę możliwości nie wiązać dużych sił do pożaru, który
tego nie wymaga. Bywało, że przy gaszeniu jednego pożaru,
gdzieś wybuchał inny i w tym momencie dyspozytor wzywał
jednostki pozostające w remizach. Minęły już czasy, w których
mówiło się, że – „Trzeba koniecznie wyjechać, bo co ludzie
powiedzą!!!”
Szanowni czytelnicy, przypominam Wam, że osoby

zasilające szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych jadąc na akcje
narażają swoje życie i zdrowie, mają też rodziny
i prywatne życie i nie siedzą w remizach po 24 godziny na dobę i to,
iż nie wyjechali do pożaru w większości podyktowane jest
czynnikami od nich samych niezależnymi. Strażacy niosą pomoc
innym, lecz powinni to robić z zachowaniem wszelkich możliwych
środków bezpieczeństwa i rozwagą, w żadnym wypadku w panice
i pod wpływem słów – „Co ludzie powiedzą...”. Wy, mieszkańcy
gminy Teresin będąc niejednokrotnie przy pożarze, dokonujecie
bezwzględnej krytyki pracy służb ratunkowych. A może zamiast
gorzkich cytatów lepiej będzie zastanowić się w jaki sposób WY
możecie pomóc tym, których los tak ciężko doświadczył.
Pamiętajcie maksymę, którą kierują się strażacy: CZŁOWIEK
JEST TYLE WART ILE MOŻE POMÓC DRUGIEMU
CZŁOWIEKOWI”.
Z poważaniem
Prezes OSP w Teresinie
Paweł Przedpełski

Słuchaj Radia Niepokalanów 102,7 FM
Audycja Samorządowa Gminy Teresin
14 grudnia 2007, godz. 12.20
najbliższe tematy:
- Czy mieszkańcy zdążą wymienić dowody osobiste?
- Skąd Gmina Teresin pozyskuje środki pozabudżetowe?
8
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Jubileuszowe V Teresińskie Dni Retoryki
Prężnie działający Teresiński Ośrodek Kultury już po raz piąty zorganizował Dni Retoryki. Tegoroczna impreza stanowiła
jednocześnie etap eliminacji do podobnej imprezy na szczeblu powiatu.
Teresińskie Dni Retoryki są organizowane od 2003r. Jest to impreza adresowana do szkół z terenu Gminy Teresin. Jej celem jest
pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników, a także stworzenie możliwości wspólnego spotkania wszystkich twórczych osób
z Gminy Teresin, które interesują się sztuką słowa. „Retoryka, czyli „sztuka pięknego mówienia” w dzisiejszych czasach ma znaczenie
szczególne. W naszym demokratycznym społeczeństwie, tak jak w starożytnych Atenach umiejętność mówienia w sposób
przekonujący, mądry i atrakcyjny jest niezwykle ważna – często jest gwarantem sukcesu - nie tylko na scenie, ale też w życiu
codziennym – w szkole, czy w pracy” – mówią organizatorzy z TOK-u.
W Dniach Retoryki aktywny udział biorą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mają
oni do wyboru trzy kategorie retoryczne: przemówienie, prozę i poezję. Podczas tegorocznych Teresińskich Dni Retoryki, jakie odbyły
się w dniach 24 i 25 października jury w składzie: Jolanta Śmielak-Sosnowska, Magdalena Gawin, Zuzanna Fijewska miało „nie
lada orzech do zgryzienia”. „Wszyscy zaprezentowali wspaniały poziom sztuki mówienia, wybrać najlepszych jest niezmiernie trudną
sprawą” – zgodnie przyznała komisja po wysłuchaniu wykonawców. Ostatecznie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii szkół podstawowych:
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Konrad Paluchowski (SP Teresin)
Srebrny Cyceron – Sonia Pietz (SP Teresin)
Brązowy Cyceron – Małgorzata Zielińska (SP Teresin)
Wyróżnienia – Karolina Grodzka (SP Teresin), Dominika Ładziak (SP Teresin)
Kategoria – Poezja
Złoty Cyceron – Sylwia Leszczyńska (SP Szymanów)
Srebrny Cyceron – Aleksandra Żurawska (SP Teresin)
Brązowy Cyceron – Julia Leszczyńska (SP Szymanów)
Wyróżnienia – Jakub Dąbrowski (Wyróżnienie Specjalne), Maja Cybul (SP Szymanów), Paulina Pietruszewska
(SP Paprotnia), Zuzanna Kołodziejak (SP Teresin), Zuzanna Gołębiowska (SP Szymanów), Patrycja Łupińska (SP Teresin)
Pokaz Mody
Nagrodę Złotego Kopciucha otrzymali artyści ze Szkoły Podstawowej w Teresinie za Pokaz Mody „Strój na każdą okazję”.
W kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych:
Kategoria – Przemówienia:
Złoty Cyceron – Patrycja Nowakowska (Gimnazjum w Teresinie)
Srebrny Cyceron – Żaneta Szczepanik (Gimnazjum w Teresinie)
Brązowy Cyceron – Angelika Grodzka (Gimnazjum w Teresinie)
Wyróżnienia – Katarzyna Andrzejewska (ZS w Teresinie)
Kategoria – Poezja:
Złoty Cyceron – Marta Dębska (Gimnazjum w Teresinie)
Srebrny Cyceron – Aleksandra Śliwińska (Gimnazjum w Teresinie)
Brązowy Cyceron – Joanna Szymczyk (Gimnazjum w Teresinie)
Pokaz Mody
Nagrodę Złotego Kopciucha otrzymują artyści z Zespołu Szkół w Teresinie za Pokaz Mody „W zgodzie z naturą”.
Specjalne podziękowania organizatorzy przyznali nauczycielom, którzy włożyli najwięcej pracy w znakomite przygotowanie
podopiecznych do udziału w jubileuszowych V Teresińskich Dniach Retoryki. Otrzymali je Ewa Odolczyk, Tomasz Daczko,
Arkadiusz Pietz.
/red/
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Dzień Pierwszaka

Tradycją Szkoły Podstawowej w Teresinie jest uroczyste
przyjmowanie w poczet uczniów dzieci z klas pierwszych.
W tym roku nastąpiło to 17 października w świetlicy szkolnej.
Uroczystość poprzedziły przygotowania trwające już od
początku roku szkolnego. Dzieci poznawały symbole
narodowe i ich znaczenie, uczyły się hymnu. Zapoznały się
prawami i obowiązkami uczniów, szkolnymi tradycjami
i osobą naszego patrona, św. Maksymiliana Kolbego.

Przygotowały część artystyczną, na którą składały się wiersze
i piosenki o tematyce szkolnej i patriotycznej.
Kiedy nadszedł ten wyczekiwany dzień, wszystkie
pierwszaki w odświętnych strojach i biretach na głowach
z niecierpliwością czekały na „pasowanie”.
Każdy pierwszak starał się wypaść jak najlepiej. Tym
bardziej, że na widowni zasiedli rodzice i dziadkowie, którzy
z przejęciem czekali na występy dzieci.
Dla uczniów był to pierwszy w ich życiu egzamin, zdawany
przed komisją, którą tworzyli zaproszeni goście – Wójt Gminy
Teresin Marek Olechowski oraz Dyrekcja naszej szkoły. Stąd
tyle emocji i wypieków na twarzy.
Po prezentacji programu artystycznego Dyrektor Szkoły
Grzegorz Więcek udzielił zgody na ślubowanie. Pierwszaki
jednym chórem złożyli zobowiązanie, że będą godnie
reprezentować swoją szkołę i bronić honoru naszej Ojczyzny.
Następnie każdy został uroczyście „pasowany” ołówkiem przez
Pana Dyrektora na ucznia i otrzymał legitymację szkolną oraz
pamiątkowy dyplom zaświadczający o tym wydarzeniu.
Małgorzata Klata i Monika Frenkiel

Wanda Chotomska w Teresinie
GBP w Teresinie ogłosiła przed wakacjami konkurs fotograficzny pt. „Moja mała ojczyzna”. Na konkurs wpłynęło 35 fotografii
przedstawiających przyrodę, pejzaż, architekturę Teresina i okolic.
We wrześniu komisja konkursowa w składzie: Paweł Kalbarczyk, Zofia Strzałkowska i Jolanta Mularczyk oceniła prace i przyznała
trzy nagrody główne oraz cztery wyróżnienia.
Nagrody otrzymali:
Tomasz Kiełczewski – za zdjęcie „Bociany”,
Anna Pałuba – za zdjęcie Tęcza”,
Aleksandra Starus – za zdjęcie „Pałac”.
Wyróżniono fotografie Kamila Lesińskiego, Patryka Wieczorka, Wojciecha Karwata i Beaty Pałuby.
We wtorek 2 października odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Nagrody wręczyła Wanda Chotomska - pisarka, autorka
licznych wierszy, piosenek i książek, nie tylko dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teresinie.
Najpierw dzieci zachęcone przez Gościa recytowały znane im wiersze, następnie autorka z ogromną energią zaprezentowała swoje
utwory, odpowiadała na liczne pytania, zachęcała do czytania książek i pisania wierszy. Na koniec wpisała się do kroniki biblioteki
i rozdała szereg autografów. Myślę, że dzieciom podobało się spotkanie z autorką znanych im wierszy i piosenek. Jest to jednocześnie
dobry początek wznowionej w nowym roku szkolnym akcji „Cała polska czyta dzieciom”.
Grażyna Starus

Święto Szkoły Podstawowej w Paprotni
16 październik to niezwykle ważna data dla całej
społeczności szkolnej w Paprotni. Nasza placówka ma
zaszczyt nosić imię Jana Pawła II.
Szkolne uroczystości rozpoczął wzruszający montaż
słowno – muzyczny. Bogaty program został wyreżyserowany
przez Panią Jolantę Rutkowską, s. Magdalenę Kalinowską
i Pana Jacka Wiśniewskiego. Przedstawienie przybliżyło nam
okres od wyboru na Papieża do wypełnienia woli Bożej.
10

Akordem kończącym uroczysty występ było rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego w ramach szkolnego projektu Uczymy
się od Jana Pawła II.
Następnie głos zabrały dziewczęta, które uczestniczyły VII
Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II, w dniu 4.10.2007.
Każda delegacja otrzymała niezwykłą pamiątkę – obrazek relikwię ze skrawkami sutanny naszego Patrona, który ofiarował
J.E. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Otrzymaliśmy również
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gwóźdź - białą wstążeczkę do sztandaru, poświęconą przy
grobie Jana Pawła II.
Kolejnym punktem była uroczysta Msza św., która była
celebrowana przez o. Andrzeja Sąsiadka. Podczas Mszy miało
miejsce niecodzienne wydarzenie. Została umocowana
pamiątkowa wstążeczka na sztandarze szkoły. To zdarzenie
umocniło nas w naszych dążeniach do doskonałości. W tym
istotnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że stoją przed
nami, nauczycielami i uczniami ważne misje do spełnienia.

Chcemy
codziennie
przekazywać naszym uczniom słowo Jana Pawła II. To
od nas, nauczycieli, zależy
…jakie będzie nowe pokolenie…jaka będzie przyszłość.
Marta Baranowska,
Katarzyna Misiak

Co dalej z „Łąkową” ?

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Przyjaciół
Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS” podjęło prace w celu
uporządkowania terenu w okolicy ulicy Łąkowej, aby mógł
tam powstać tak potrzebny mieszkańcom naszej miejscowości
teren sportowo-rekreacyjny. Naszym zadaniem było
stworzenie na tym pustym terenie Placu Piknikowego, który
by służył dzieciom, młodzieży, nam wszystkim, abyśmy mogli
tam bezpiecznie spędzać czas. O przeprowadzonych tam
pracach informowaliśmy mieszkańców w marcowym
numerze „Prosto z Gminy”. W roku bieżącym planowaliśmy
kolejne prace, aby jesienią tego roku zasiać trawę
i zagospodarować część terenu (wytyczyć boiska, postawić
bramki itp.). Niestety, nie udało nam się to, ponieważ pojawiły
się okoliczności, które sprawiły, iż prace nad stworzeniem
Placu Piknikowego zostały wstrzymane. Nie jest bowiem

znany długoterminowy plan zagospodarowania tego terenu
(przypomnijmy, że jest to teren parafii) i jakiekolwiek wiążące
decyzje mogą być podjęte przez właściciela - czyli władze
kościelne w połowie przyszłego roku. Szkoda, bo przez te kilka
miesięcy teren ponownie zarósł krzakami, widać, że
wysypywane są tam niepotrzebne nikomu rzeczy – śmieci, szkło,
gruz po remoncie domu itp. Jeżeli władze kościelne wyrażą
zgodę na zagospodarowanie tego terenu z możliwością
kilkuletniego jego użytkowania przez mieszkańców Teresina –
potrzebny będzie wspólny wysiłek wielu znaczących sił z terenu
naszej gminy, trzeba będzie bowiem zorganizować, przewieźć
i rozplantować olbrzymią ilość ziemi niezbędną do podniesienia
terenu i zasiania trawy.
Stowarzyszenie „IMPULS” nie zarzuca
prac nad
utworzeniem miejsca wypoczynku dla rodzin z osiedla Granice.
Zamierzamy bowiem zaangażować się w pomoc przy powstaniu
placu zabaw dla dzieci, którego budowy podjęli się strażacy na
tyłach nowo powstałej remizy strażackiej przy ulicy
Południowej. Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy pokładanych
przez Państwa nadziei i nowy plac zabaw jaki powstanie
w tamtym rejonie będzie początkiem wielkiego wspólnego
przedsięwzięcia przy ulicy Łąkowej.
Stowarzyszenie „IMPULS”

Pasowani na czytelników
Koniec października to dla pierwszaków ze Szkoły
Podstawowej w Teresinie niezwykle znaczący czas. Najpierw
zostali uczniami , a później, podczas ich pierwszej lekcji
bibliotecznej - czytelnikami.
Książka, a wraz z nią biblioteka pełni doniosłą rolę
w pobudzaniu wyobraźni i stanowi nieustanne źródło wiedzy
i informacji. Dzieci w pierwszej klasie nie posiadają jeszcze
dobrze opanowanej sztuki czytania, nie przeszkadza to jednak
w inspirowaniu ich książką i zachęcaniu do sięgania po nią.
Czytelnictwo bowiem ma wielki wpływ na rozwój ich mowy
ustnej i pisanej.
Mając na uwadze znaczącą rolę książki w poznawaniu
świata a także w rozwijaniu zainteresowań młodego
człowieka, biblioteka w Szkole Podstawowej w Teresinie
zaprosiła najmłodszych uczniów na specjalną, pierwszą
lekcję biblioteczną. Dzieci, wraz ze swoimi wychowawczyniami przybyły do biblioteki na wcześniej umówioną
godzinę. Dowiedziały się co to jest za miejsce, czym się różni
od księgarni i na czym polega wypożyczanie książek. Zanim
jednak wybrały sobie pierwszą książkę, nastąpiło pasowanie
na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie ślubowali dbać
o książki i szanować je. Każdy nowy czytelnik dostał zakładkę
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do książki a także pamiątkowy dyplom.
Mam nadzieję, że przygoda z biblioteką, która rozpoczęła się
tak uroczyście, będzie trwała przez całe ich życie , a książka
będzie dla nich przyjacielem. Czego wszystkim pierwszoklasistom serdecznie życzę.
Dorota Rachoń
nauczyciel bibliotekarz
Szkoła Podstawowa w Teresinie
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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

Nowość! Mikrodermabrazja diamentowa
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 KIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
w STRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
w 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 !!!!!

12
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Nowa sala fitness
Trzeba przyznać, że warunków do rozwoju kultury fizycznej i poprawy zdrowia z pewnością Gminie Teresin można pozazdrościć.
Działający Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wciąż wzbogaca swoją ofertę dla mieszkańców Teresina i okolic. Tylko w ostatnim
czasie powstał skatepark, działalnośc rozpoczęła świetnie wyposażona siłownia. Jak by tego było mało dyrektor Krzysztof Walencik
ma również propozycję dla tych których szczególnie interesuje rodzaj gimnastyki uprawianej dla zdrowia. Sala Fitness na terenie hali
sportowej została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny. Choć zestaw urządzeń stanowi komponent dla Szkoły
Podstawowej w Teresinie to oczywiście po zajęciach lekcyjnych korzystać z nich mogą wszyscy chętni. Zakup sprzętu opiewa na
kwotę niemal 58 tys. zł i w połowie został sfinansowany z budżetu województwa, a dokładnie z samorządowego instrumentu Wsparcia
Rozwoju Mazowsza.
Zatem z jakich urządzeń możemy skorzystać? Uruchomione zostały: bieżnia, rowery stacjonarne, trenażer eliptyczny. Na uwagę
zasługuje ergometr wioślarski wzorowany na profesjonalnych urządzeniach wioślarskich z magnetycznym systemem oporu.
Wyposażenie sprzętu pozwala obok treningu wioślarskiego, także na wszechstronny trening siłowy z wariantami ćwiczeń:
wiosłowanie, trening bicepsów, trening tricepsów. Duże zainteresowanie budzi także masażer. Wspomaga on ukrwienie, usuwa
napięcie mięśni i uelastycznia tkankę. Dziewięć specjalnych maszyn z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających.
Należy zaznaczyć, że poza urządzeniami rehabiltacyjnymi hala GOSiR-u wzbogaciła się także o zestaw do mini tenisa i badmintona
oraz nowe rakiety do tenisa ziemnego i badmintona. „Aby umilić czas ćwiczącym w sali fitness niebawem zostanie tam zamontowany
telewizor i system głośników, dzięki czemu poczujemy nie tylko muzyczny komfort, ale też atmosferę z najlepszych klubów fitness” –
przyznaje Krzysztof Walencik.
Poniżej podajemy cennik korzystania z wyposażenia hali sportowej GOSiR:
- wynajęcie całego boiska w hali 60 zł / h
- wynajęcie jednego z trzech sektorów boiska 20 zł / h
- wynajęcie sali zapaśniczej 20 zł / h
- wynajęcie sali korekcyjnej 20 zł / h
- skorzystanie z sauny 10 zł / h
- siłownia: karnet miesięczny dla młodzieży do 26 lat 20 zł, karnet miesięczny dla osób powyżej 26 lat 50 zł, jednorazowe
wejście 4 zł / h dla wszystkich
- sala fitness – na takich samych zasadach jak siłownia
Hala sportowa jest otwarta w godz. 7.00 – 23.00, przy czym pamiętać należy, iż w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych
zajęcia odbywają dzieci i młodzież szkolna.
/red/

O K U L I S TA
Sochaczew Al. 600-lecia 45
rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)
tel.:046 863 38 74

dr Barbara Popiołek

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny
między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.
Grudzień 2007
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Teresińskie Towarzystwo Tenisowe działa!
Na przełomie sierpnia i września rozegrany został czwarty
i ostatni turniej z cyklu Wielki Szlem w Teresinie (cykl
turniejów w tenisie ziemnym).Turniej ten tym razem odbył się
na sztucznej nawierzchni . W finale Stanisław Grynik pokonał
2:0 / 6:1,6:0 / Daniela Staniaka. O trzecie miejsce Krzysztof
Walencik wygrał z Eugeniuszem Rybakiem 2:0 / 6:4,6;1 /.
Tenis ziemny w naszej Gminie staje się coraz bardziej
popularny. Myśląc o najmłodszych o tych którzy złapali
tenisowego bakcyla zorganizowany został turniej dla
przyszłych adeptów tenisa (kategoria wiekowa 10-14 lat).
Inicjatorem turnieju oraz sponsorem nagród był Zbigniew
Sarnowski. Z ramienia T.T.T. turniej prowadził Hubert
Konecki .W turnieju uczestniczyli Wiktor Kalkosiński,
Mateusz Parśniak, Krzysztof Rybak, Kacper Urzykowski.
W finale Mateusz Parśniak pokonał Krzysztofa Rybaka 2:0
/6:2, 7:5 /
Z inicjatywy wójta gminy Marka Olechowskiego
(sponsor nagród) zorganizowany został turniej o mistrzostwo
gminy na korcie ziemnym. Turniej rozegrany został

w Szymonowie systemem
pucharowym.
Mistrzem
gminy na korcie ziemnym
został Stanisław Grynik, który
w finale pokonał Krzysztofa
Walencika w dwóch setach
6:3, 6:0 .
Przed nami turniej główny
w hali, który wyłoni mistrza
gminy Teresin na 2007 rok. Przypomnę, że punktacja
z poszczególnych turniejów wielkiego szlema wyłoniła ośmiu
zawodników z największą ilością punktów, którzy w dwóch
grupach systemem każdy z każdym rozegrają pojedynki
o mistrzostwo Gminy. Finałową ósemkę tworzą: Stanisław
Grynik, Daniel Staniak, Krzysztof Walencik, Janusz Ładziak,
Hubert Konecki, Bogdan Sosiński, Dariusz Zieliński, Henryk
Bielecki. Z powodu kontuzji z gry w finale zrezygnował Hubert
Konecki. Listę finalistów uzupełni zatem Eugeniusz Rybak.
Henryk Bielecki

Międzynarodowe medale zapaśników
Dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe – z takim medalowym dorobkiem wróciła
z Siedlec zapaśnicza drużyna LKS Greiner Mazowsze Teresin. Na tamtejszych matach rozegrane
zostały Międzynarodowe Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Prezesa
Polskiego Związku Zapaśniczego w zapasach w stylu klasycznym, wolnym i zapasach kobiet.
LKS Greiner Mazowsze Teresin w Siedlcach reprezentowało sześć dziewcząt i sześciu chłopców.
Najlepszy występ zanotowała Anna Albinowska w kategorii wagowej do 57kg oraz Mariusz
Zdanowski w kategorii wagowej do 66kg. Dwójka złotych medalistów prestiżowych zawodów
pokazała w Siedlcach zapasy na bardzo wysokim poziomie. Na szczególne podkreślenie zasługuje
występ Ani. Startując w tym roku czwarty raz w zawodach z cyklu rywalizacji Uczniowskich Klubów
Sportowych, po raz czwarty stanęła na najwyższym stopniu podium! W finale po fantastycznym
pojedynku pokonała o wiele bardziej utytułowaną od siebie przeciwniczkę - Aleksandrę Iwanowską z
UKS Brzeźnica. Pojedynek ten, przez wielu obserwatorów został uznany za najlepszą walkę
zawodów. Pierwszą rundę Ania przegrała 1 : 0, drugą wygrała 1 : 0 i wygrała decydującą trzecią rundę
przy remisie punktowym 3 : 3 – Ania miała wykonaną wyżej punktowaną akcję techniczną, wykonała rzut za trzy punkty, a jej
przeciwniczka zdobyła raz dwa punkty i raz jeden punkt. Jej klubowy kolega Mariusz Zdanowski po raz pierwszy w swej
dotychczasowej karierze odniósł zwycięstwo w zawodach tej rangi. Zdecydowanie wygrał wszystkie swoje walki w żadnej z nich ani
przez chwilę nie oddając inicjatywy rywalom. Na wysokości zadania stanęli również pozostali nasi zdobywcy podium. Każdego z nich
cechowała nie tylko wyjątkowo silna ambicja, ale też wysoki poziom sportowy. Medale poza wspomnianą dwójką zdobywali: Mateusz
Wójcik - II miejsce w kat. wagowej do 53 kg , Patryk Szymański - III miejsce w kat. wagowej do 66 kg, Dawid Wasilewski - III miejsce
w kat. wagowej do 73 kg.
/red/

Koszykówka na szczeblu wojewódzkim
Koszykarskie reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych
walczyły w Teresinie o mistrzostwo województwa. Po raz drugi
hala Zespołu Szkół w Teresinie gościła uczestników finałów
Mistrzostw Mazowsza Szkół Rolniczych LZS.
Niezwykle interesująca rywalizacja sportowa, której stawką
był tytuł najlepszej drużyny koszykarskiej w województwie
mazowieckim wśród szkół o charakterze rolniczym na stałe
wpisała się w kalendarz szkolnego roku sportowego w Teresinie.
Głównym organizatorem obok Szkoły im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego jest Mazowieckie Zrzeszenie LZS. Jak co roku
zawody stały na wysokim poziomie sportowym, zaś sama
rywalizacja mimo wysokiej stawki odbywała się w bardzo
przyjaznej atmosferze. Reprezentacja gospodarzy mimo
dobrego występu w finale ostatecznie uległa rywalom z
sochaczewskiego „Ogrodnika” 37:52, choć tytuł wicemistrzów
jest również znaczący. W kategorii dziewcząt koszykarki z
Teresina zajęły trzecie miejsce. Wszystkie zespoły otrzymały
14

puchary i pamiątkowe medale ufundowane przez Mazowieckie
Zrzeszenie LZS w Warszawie, a poszczególne mecze dobrze
prowadzili sędziowie związkowi z Warszawy.
/red/

Grudzień 2007

Wspólne 50 lat
W piątkowe przedpołudnie 9 listopada w Ośrodku
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym KRUS w Teresinie miała
miejsce uroczystość Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
mieszkańców gminy Teresin. Wśród dostojnych jubilatów
znaleźli się: Zenobia i Stanisław Ciesielscy zam. w Teresinie,
Teresa i Kazimierz Ciura zam. w Topołowej, Marianna i Jan
Grys zam. w Pawłowicach, Janina i Konrad Szwarczewscy
zam. we wsi Maszna, Alina i Eugeniusz Trojanowscy zam.
w Teresinie, Alicja i Czesław Zając zam. w Mikołajewie,
Honorata i Czesław Cuper zam. we wsi Skrzelew. Ta ostatnie
para niestety jednak nie mogła pojawić się tego dnia na
uroczystości. Ponadto do grona szanownych jubilatów
dołączyli także Zofia i Stanisław Jasińscy zam. w Paprotni,
którzy w tym roku obchodzą 59 rocznicę pożycia
małżeńskiego. Honorowych gości oraz licznie przybyłych
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członków rodzin jubilatów powitała Jolanta Kononowicz,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy
Teresin. Dostojni jubilaci otrzymali stosowny dyplom oraz
zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał
osobiście Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, który
w swoim wystąpieniu przyznał „że na żaden medal nie pracuje
się tak długo, to przeszło 18 250 nocy i dni.” Po serdecznych
życzeniach i ciepłych słowach skierowanych do dostojnych
jubilatów przyszła kolej na wspólną fotografię. Nie obyło się
bez toastu, a o miłą atmosferę dalszej części uroczystości zadbał
zespół muzyczno-wokalny z Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Dostojnym Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności
i następnych wielu lat spędzonych razem w zdrowiu i szczęściu.
/red/
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