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Program LEADER
Program jest elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE pod nazwą Wspólna Polityka Rolna. Ma to ogromne znaczenie, gdyż połowa ludności UE mieszka na obszarach
wiejskich. Program LEADER jest sposobem mobilizowania
i rozwoju lokalnych społeczności wiejskich. W Europie program ruszył w 1991 roku. W Polsce LEADER
finansowany będzie z unijnego budżetu 2007-2013
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
O fundusze z programu LEADER, gmina Teresin będzie występować razem z gminami należącymi do Związku
Między-gminnego ,,Mazowsze Zachodnie”. Po spotkaniach
w poszczególnych gminach (w Teresinie odbyło się 25
lutego br.) wyłonione zostaną grupy inicjatywne, które wejdą
w skład Lokalnej Grupy Działania (LGD). Ta z kolei, przygotuje w oparciu o pomysły przedstawicieli poszczególnych gmin,
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Strategia będzie podstawą
do składania wniosków na 100% dotacje.
Więcej informacji o programie LEADER i projektach

realizowanych w Polsce można uzyskać w internecie pod hasłem ,,program Leader”.
/red/

Hala (nie)gotowa
Inwestycja niezwykle długo wyczekiwana przez całą szkolną brać. Mimo to, stęsknione gier i zabaw dzieci, mogą tylko
patrzeć i cierpliwie wyglądać otwarcia upragnionego boiska
pod dachem. Mowa oczywiście o wybudowanej hali sportowej w Budkach Piaseckich. Obiekt jest jednopiętrowy i choć
nie tak duży jak hala w Teresinie, to jednak uczniowie z Budek
z pewnością będą zadowoleni. Pytanie tylko, kiedy? 12 lute-

go bieżącego roku rozpoczęto odbiór inwestycji. „O odbiorze
zostały powiadomione takie instytucje jak Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, Państwowa Inspekcja Pracy
O/Płock i Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sochaczewie” – mówi nadzorująca zadanie kierownik działu
inwestycji w Urzędzie Gminy Teresin, Elżbieta Magdziak, dodając przy tym – „Po otrzymaniu od tych jednostek protokołów,
wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Sochaczewie o wydanie decyzji na użytkowanie inwestycji”.
Pozostaje mieć więc nadzieję, że cała ta biurokratyczna procedura dobiegnie szybko mety, a uczniowie Szkoły Podstawowej
w Budkach Piaseckich wreszcie będą mogli cieszyć się zajęciami
w pięknej hali. Przypomnijmy, że kubatura obiektu wynosi ponad
6 tys. metrów sześciennych, zaś powierzchnia użytkowa 761
metrów kwadratowych. Nowa hala sportowa ma wymiary
14,76 m x 24,36 m. Dodatkowo w obiekcie znajdować się będą
siłownia, mała sala ćwiczeń przeznaczona na potrzeby gimnastyki korekcyjnej oraz standardowe zaplecze socjalne. Miejmy
nadzieję, że już niebawem wszystko to będzie tętniło życiem
młodych sportowców.
/red/

Roboty na dachu
Trwa gminna inwestycja na terenie Gimnazjum w Teresinie. Prace
związane z termoizolacją ścian oraz przebudową dachów szkoły, rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Zakres prac obejmuje m.in: wykonanie więźby dachowej z jej pokryciem i montażem obróbek blacharskich,
elewację i docieplenie ścian. Po krótkotrwałej przerwie, związanej z niewłaściwym zabezpieczeniem przez wykonawcę dachu przed zalaniem,
prace przy gimnazjum idą dobrym tempem. Realizacji zadania sprzyja
łagodna, tegoroczna zima. Obecnie, dach pokrywany jest blachą. Inwestycja, której zakończenie zaplanowane jest na okres letni, będzie kosztować gminę ok. 1,3mln zł. Wykonawcą robót jest sochaczewska firma
„PROBUD” Sławomira i Barbary Zbińkowskich.
/red/
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Chodnikiem marsz
Z każdym tygodniem prac wydłuża
się nitka chodnika, powstającego przy
krajowej drodze nr 2. Chodnik, łączący miejscowości Paprotnia i Topołowa,
dochodzi do granicy gminy Sochaczew.
Od ruchliwej ,, krajówki” chodnik oddziela pas zieleni z rowem. Poprawi się
zatem znacznie bezpieczeństwo pieszych, którzy dotąd musieli niejedno-

krotnie podejmować ryzyko poruszania się skrajną częścią pasa
jezdni. W dniu 6 marca br. wykonawca, którym jest sochaczewska firma HYDRO-INSTAL Arkadiusza Siekierskiego, zgłosił
zakończenie prac związanych z realizacją inwestycji. Obecnie
trwają czynności odbiorowe. Zadanie finansowane jest w porozumieniu Gminy Teresin i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
/red/

Drogowa inwestycja w Elżbietowie
Modernizacja drogi w miejscowości Elżbietów jest od dawna oczekiwaną inwestycją na terenie gminy. O tę inwestycję, ze
względu na duży ruch, upominali się mieszkańcy. Tą drogą codziennie do szkół w Szymanowie dojeżdżają dzieci i młodzież.
Dlatego też problem musiał zostać wreszcie rozwiązany. Oprócz
poszerzenia drogi na odcinku 1,6 km, budowany jest wzdłuż
niej chodnik przez Elżbietów. Choć dotąd zrealizowano 40%
zadania, którego wykonawcą jest firma DROGOMEX sp. z o.o.

z Pruszkowa, to jednak sytuacja bezpieczeństwa powoli
ulega poprawie. Zakończenie
inwestycji, zgodnie z umową
ma nastąpić w drugiej połowie czerwca bieżącego roku.
/red/

Wskazać drogę
Od dawna wiadomo, że Teresin wraz
z Niepokalanowem często stanowi miejsce pobytu turystów, którzy zjeżdżają do
nas ze wszystkich stron kraju, a nawet
świata. Część z nich podąża na zawody sportowe do hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, część kieruje się do
Teresińskiego Ośrodka Kultury, duże grupy odwiedzają miejsce kultu religijnego
w Niepokalanowie. Ale nie tylko z myślą
o nich, na ulicach Teresina pojawia się coraz więcej tablic informacyjnych. W ostatnim czasie przybyło kilka nowych drogo-

wskazów, które ustawione zostały w newralgicznych punktach
Teresina. Oprócz pierwszego z nich, jakim był drogowskaz na
skrzyżowaniu ulic Szymanowkiej i Zielonej, obecnie określony
kierunek wyznaczają nam także drogowskazy postawione m.in.
przy stadionie GOSiR-u, skrzyżowaniach Alei XX-lecia z ulicą Lipową, a także ulicą Szymanowską, na skrzyżowaniu ulic
Kolbego z Cmentarną. Drogowskaz informuje również, w którym kierunku znajduje się Klasztor Niepokalanów Lasek. Jak
się dowiedzieliśmy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, dalsze znaki będą ustawiane w miarę wystąpienia takich
potrzeb.
/red/

Kto pamięta te historie…
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą. W naszej gminie narodziła się społeczna inicjatywa przywrócenia i upamiętnienia miejsca rozstrzelania 20 Więźniów z Pawiaka. Te tragiczne wydarzenia miały miejsce 1 grudnia 1943 roku (niektóre
źródła podają datę 3 grudnia 1943 r.). W odwecie za wysadzenie pociągu w pobliżu Piasecznicy, Niemcy przywieźli i rozstrzelali przy torach kolejowych stacji Szymanów (taką nazwę
nosiła wówczas stacja Teresin- Niepokalanów), pochodzących
z okolic Sochaczewa, 20 więźniów z warszawskiego więzienia
Pawiak. Mimo szczególnych środków bezpieczeństwa ze strony
okupanta, wielu naszych Mieszkańców było świadkami tej egzekucji. Po wojnie, prawdopodobnie w 1948 roku, w miejscu
tragedii wystawiono Rozstrzelanym skromny pomnik, który
przeniesiony został na parafialny cmentarz (znajduje się tuż przy
bramie wejściowej). Spotykam się z różnymi wersjami dotyczącymi jego przeniesienia. Znajdujący się obecnie przy parkingu PKP pomnik Rozstrzelanych wystawiono w ciekawych
okolicznościach, związanych prawdopodobnie z próbą przeniesienia z peronu figury Matki Bożej Niepokalanej. Spotkałem
się też z informacją o wykolejeniu się w 1967 roku w Teresinie pociągu w przeddzień przeniesienia figury Matki Bożej (na
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ten temat ukazał się artykuł w „Prosto z Gminy” w numerze
7 (43) z roku 2002).
Poszukuję świadectw i świadków opisanych wyżej wydarzeń. Cenne są wszelkie informacje, zwłaszcza dotyczące
przebiegu samej egzekucji, jej miejsca, okolicznościach i panującej wówczas atmosfery
w Teresinie. Być może
zachowały się zdjęcia samego pomnika w dawnym
miejscu. Interesujące są
również, fakty związane
ze zmianami lokalizacji
pomnika. Będę wdzięczny
Państwu za każdą informację. Listy proszę kierować
na adres redakcji „Prosto
z Gminy”: ul. Zielona 20,
96-515 Teresin, z dopiskiem ,,Pomnik”.
Marek Jaworski
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Chuligańska dewastacja
Smutny obraz teresińskich ulic wyłania się w niedzielny poranek. Zdewastowane znaki drogowe, pozrywane tablice informacyjne, porozrzucane śmieci czy wręcz zalegające na obrzeżach lasu – to nie efekt nawiedzających nas ostatnio wichur,
lecz najczęściej „owoc” nocnego wandalizmu, jaki niestety ma
miejsce głównie po sobotnich, dyskotekowych szaleństwach.
Problem dotyczy głównie ulic: Kolbego w Paprotni oraz Szymanowskiej w Teresinie, choć nie omija również i innych.
„Wandale niszczą wszystko, co stanie na ich drodze. Szczególnie upodobali sobie znaki drogowe” – twierdzą pracownicy
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. „Obrócony, przewrócony czy wygięty znak stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Dlatego nasze służby objeżdżają drogi,
gdzie chuligani mogli dać znać o sobie i naprawiają uszkodzenia.
Dotyczy to przede wszystkim znaków decydujących o podpo-

rządkowaniu ruchu,
bądź ograniczeniu
prędkości” – dodaje Marek Misiak,
dyrektor
GZGK
w Teresinie. My zaś,
zwracamy się do naszych czytelników
z wielką prośbą, jeśli jesteście Państwo
świadkami niszczenia naszego wspólnego mienia, bez wahania zgłaszajcie ten fakt
na policję. Może uda się wyłapać tych, którzy bezpardonowo
dewastują ulice gminy Teresin.
/red/

Kanalizacyjny SZOK!
Niewiarygodne jak daleko może
zajść ludzka głupota w nielegalnym
pozbywaniu się odpadów komunalnych i innych śmieci. Niektórzy
wręcz prześcigają się w tworzeniu
nowych pomysłów. Szkoda tylko,
że brakuje im wyobraźni o tym, jak
duże szkody mogą wywołać swoim
zachowaniem i kto pokryje wynikające z nich ogromne straty. Mowa
o celowym zanieczyszczeniu gminnej kanalizacji odpadami, które nigdy nie powinny tam się znaleźć.
„Niestety, w ostatnim czasie nasiliło się zjawisko wrzucania
do kanalizacji co tylko popadnie. Mieliśmy już butelki, popiół, obierki. Trudno uwierzyć, ale w kanalizacji znalazły się
też takie przedmioty jak ...grabie, deski, zdechłe psy, a nawet
bosak!”– twierdzi Marek Misiak, dyrektor Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Teresinie – „To przerażające, ale
przestały nas już dziwić wyrzucone bochenki chleba, główki

Bezpośrednie połączenia

Dla usprawnienia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
w Teresinie, podajemy wykaz bezpośrednich numerów telefonów
do poszczególnych referatów:
SEKRETARIAT
(046) 864-25-31 – Bożena Kowalczyk, Maria Wójcicka
(046) 864-25-32 – fax
REFERAT PODATKÓW i OPŁAT LOKALNYCH
(046) 864-25-37 – Danuta Koźlicka, Izabela Kozera
(046) 864-25-38 – Joanna Tomaszewska
REFERAT KSIĘGOWOŚCI
(046) 864-25-43 – Stanisława Szczypińska
(046) 864-25-50 – Anna Krukowska
(046) 864-25-63 – Agnieszka Rosa
(046) 864-25-47 – Anna Jarzębowska
(046) 864-25-58 – Elżbieta Rutkowska
(046) 864-25-42 – Anna Gawrzydek (Kasa)
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kapusty czy odpady higieniczne, które szybko niszczą pompy
w przepompowniach.” Rzeczywiście, w ciągu krótkiego okresu na terenie gminy Teresin doszło do kilku powtarzających się
awarii pomp. „Proszę sobie wyobrazić, że koszt przewinięcia
jednego silnika pompy wynosi ok. 1 tys. zł, tymczasem takie
awarie na ulicy Srebrnej w Paprotni zdarzają się praktycznie raz
w tygodniu.” – dodaje Marek Misiak. Trzeba jasno powiedzieć,
że takie zjawisko ma niestety, znaczny wpływ na wysokość
opłat za ścieki w naszej gminie. Szkody bowiem muszą zostać
szybko naprawione, a to oczywiście kosztuje. „Ze względu na
problem wrzucania odpadów komunalnych do kanalizacji, w interesie nas wszystkich jako mieszkańców gminy Teresin jest, by
ograniczać wydatki związane z awariami na przepompowniach,
zatykaniem się kanalizacji, co nie pozostaje bez wpływu głównie na cenę, którą my wszyscy ponosimy, czyli opłat za ścieki”
– mówi dyrektor Zakładu Komunalnego. Miejmy nadzieję, że
ta ludzka bezmyślność w szybkim tempie ulegnie wyczerpaniu,
a problem uszkodzenia pomp zniknie.
/red/

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNO
- PRZESTRZENNEJ
(046) 864-25-62 – Sylwia Andruszewicz
(046) 864-25-57 – Marzena Rucińska, Katarzyna Siekielska
(046) 864-25-56 – Jacek Tomaszewski (IT)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
(046) 864-25-51 – Joanna Kucharek-Matos, Ewa Rogala
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(046) 864-25-39 – Anna Góralczyk, Michał Sowiński
REFERAT INWESTYCJI
(046) 864-25-55 – Elżbieta Magdziak, Józef Górzyński
(046) 864-25-61 – Agnieszka Selenta, Jan Fiołek
FUNDUSZE POMOCOWE
(046) 864-25-67 – Julita Kowalska, Justyna Poniatowska
URZĄD STANU CYWILNEGO
(046) 864-25-54 – Jolanta Kononowicz
REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH
(046) 864-25-46 – Joanna Milczarek
(046) 864-25-35 – Ewa Smagieł (dowody osobiste)
(046) 864-25-45 – Agnieszka Adamczyk (ewidencja ludności)
(046) 864-25-41 – Andrzej Janiak (obrona cywilna)
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Dowód osobisty traci ważność z dniem 31.03.2008!
Przypominamy, że termin wymiany książeczkowych dowodów
osobistych upłynął z dniem 31 grudnia 2007r., tj. do tego dnia winny być
złożone dokumenty o wymianę dowodów osobistych. Niemniej jednak,
dowodami osobistymi starego wzoru
można posługiwać się jeszcze do
dnia 31 marca 2008r. do stwierdzenia
tożsamości i obywatelstwa polskiego jego posiadacza. Od dnia
1 stycznia 2008r książeczkowe dowody osobiste nie uprawniają

do przekraczania granic w obrębie państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz państw, które uznały ten dokument za wystarczający do przekraczania granic.
Informujemy, iż nowy dowód trzeba odebrać do 31.03.2008r.
W związku z powyższym, te osoby, które jeszcze nie złożyły
wniosku – a takich jest w naszej gminie jeszcze ponad 180! –
prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy w celu
dokonania formalności związanych z wymianą dowodu osobistego.
Inspektor Ewa Smagieł

Precz z eternitem
Znany jest już regulamin udzielania dofinansowania ze środków gminy Teresin na zadanie związane z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Regulamin ten
wszedł w życie w połowie stycznia. Wnioski o dofinansowanie
można składać do 30 kwietnia.
Na terenie gminy występuje jeszcze około 147 metrów kwadratowych azbestu. Należy go usunąć do 2032 roku. Wydaje się,
że jest to bardzo długi okres, jednak mieszkańcy jak zwykle,
robią wszystko na ostatnią chwilę. Jak się dowiedzieliśmy od
Katarzyny Siekielskiej z Referatu Gospodarki Komunalno –
Przestrzennej w Urzędzie Gminy Teresin, w zeszłym roku tylko
6 osób usunęło eternit z dachów swoich posesji. – W zeszłym
roku mało było złożonych do Urzędu Gminy wniosków o dofinansowanie, dlatego osoby te otrzymały sto procent zwrotu
poniesionych kosztów – stwierdziła Katarzyna Siekielska. Dodajmy, że koszt usunięcia jednego metra kw. materiałów zawierających azbest wynosi około 15 złotych.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: zrealizowanie
przez inwestora całości zadania obejmującego usunięcie, transport i utylizację na uprawnionym składowisku odpadów z całego
obiektu lub terenu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.
Ponadto czynności te musi wykonać przedsiębiorca, który ma
zezwolenie na tego typu usługi. Należy dodać, że osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć do wniosku, skła-

danego w Urzędzie Gminy:
kopię aktualnego dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny do obiektu, oświadczenie
wnioskodawcy, iż obiekty
i grunty, na których znajdują się materiały zawierające
azbest nie są wykorzystywane
na cele działalności gospodarczej, kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, dokumentację
fotograficzną, potwierdzającą ilość materiałów zawierających
azbest na terenie działki, oryginał faktury VAT lub rachunku
wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizacje odpadów azbestowych, kopię oświadczenia przedsiębiorcy, który
usuwał azbest o prawidłowości wykonania prac, kopię dowodu
składowania odpadów azbestowych na uprawnionym stanowisku oraz kopię decyzji zezwalającej przedsiębiorcy usuwającemu azbest na prowadzenie działalności.
Kwota dofinansowana tego przedsięwzięcia będzie uzależniona w każdym roku od liczby złożonych wniosków – powiedziała nam Katarzyna Siekielska.
Sib
(Artykuł pochodzi z tygodnika „Express Sochaczewski”)

MODR informuje
W lutym i marcu w Urzędzie Gminy
w Teresinie odbyły się trzy kursy chemizacyjne z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, w których
uczestniczyło 85 rolników. Uczestnicy
szkoleń proszeni są o odbiór zaświadczeń
u Elżbiety Gasik w UG Teresin.

W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 odbyło się szkolenie nt. Renty strukturalne dla rolników oraz ubezpieczenia upraw i zwierząt w rolnictwie.
Od 15 marca do 15 maja br. będę wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe za 2008 r. w UG w Teresinie.
Elżbieta Gasik
Główny specjalista MODR O/Bielice

Zapra s z a my n a s tr o n ę in t ern et o wą www. t eres in . pl
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Bez komentarza

W sprzątaniu teresińskiego lasu w sobotę, 8 marca wzięło udział osiem osób...

Rozpoczęła się selektywna zbiórka odpadów
W poprzednim numerze „Prosto
z Gminy” informowaliśmy mieszkańców gminy Teresin o nowym sposobie
selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie
z harmonogramem, pierwsza zbiórka
miała miejsce w połowie marca. Zgodnie z ofertą firmy REMONDIS, gospodarstwa domowe otrzymały bezpłatnie
worek foliowy, do którego należy gromadzić plastyk, papier i puszki. A co ze
szkłem? – pytają nasi czytelnicy. Udało
nam się zatem uzyskać odpowiedź na to
pytanie. Otóż, od kwietnia szkło wkładamy do oddzielnego worka. Zostanie on
odebrany zgodnie z poniższym harmonogramem. Na osiedlach, gdzie znajdują
się bloki, rozstawione będą pojemniki do
selektywnej zbiórki, zasady odbioru będą
takie same jak przy workach.
Przypominamy, że zgodnie z decyzją
wójta Marka Olechowskiego, koszty
selektywnej zbiórki pokrywa gmina, zaś
mieszkańcy z tego tytułu nie ponoszą
żadnych kosztów. „Mamy nadzieję, że
mieszkańcy dostosują się do zasad selektywnej zbiórki. Ta forma zbiórki odpadów
umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.
Wspólne działanie jest celem ochrony
środowiska, w którym żyjemy i jest ko-
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nieczne dla naszego własnego dobra
i bezpieczeństwa” – mówi Marek
Misiak, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, dodając – „Marzec
jest pierwszym miesiącem selektywnej
zbiórki i mogły wystąpić pewne niedociągnięcia organizacyjne, za które przepraszamy. Jednocześnie, nadal prosimy
o informacje telefoniczną pod nr tel.
861-37-08 w przypadku występowania
problemów.” Odbiór worków selektywnej zbiórki odbywać będzie się przez
dwa dni w miesiącu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem na rok 2008.
Pierwszego dnia zbiórki, odbierane będą
worki w rejonie od torów kolejowych,
południowa część gminy (Teresin, Elżbietów, Szymanów, Skrzelew, Pawłówek,
Skotniki, Maurycew, Mikołajew, Witoldów, Kawęczyn, Dębówka, Budki Piaseckie, Piasecznica Nowa, Seroki Wieś
Ludwików). Natomiast drugiego dnia
zbiórki, miejscowości znajdujące od torów, północna część gminy (Paprotnia,
Topołowa, Maszna, Pawłowice, Lisice,
Seroki Parcela, Seroki Wieś, Izbicka, Paski Nowe, Paski Stare).
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina także, że worki można odbierać u sołtysów danych miej-

Harmonogram selektywnej zbiórki
odpadów w 2008 roku
miesiąc

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

dni zbiórki

16, 17
14, 15
11, 12
16, 17
13, 14
10, 11
15, 16
12, 13
10, 11

scowości. Mieszkańcy Teresina mogą
odbierać worki w Gminnym Zakładzie
Gospodarki Komunalnej przy ul. XX
lecia 13, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Oto treść ulotki, przygotowanej przez
odbiorcę odpadów, przedstawiająca to,
co należy wrzucać do worków (po lewej
stronie) i to, czego w żadnym wypadku
do worków nie wrzucamy! (po prawej
stronie):
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Nowa sala dla Motylków
Od marca w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Teresinie, działalność rozpoczęła IV grupa Motylki. Uczęszcza do niej
25 dzieci. To właśnie dla nich 29 lutego oddano dodatkową, dopiero co wyremontowaną salę wypełnioną zabawkami. Zaproszeni na
uroczystość otwarcia goście, a byli wśród nich – Barbara Komorowska (pełnomocnik Społecznego Towarzystwa Oświatowego),
Jadwiga Durczak (skarbnik gminy), Elżbieta Magdziak (kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Gminy), Grzegorz Więcek (dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie), Marek Misiak
(dyrektor GZGK), Grażyna Starus (dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej), Mariusz Cieśniewski (dyrektor TOK), Mieczysław
Winczewski (wykonawca robót remontowych w przedszkolu),
dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, zwiedzali pozostałe
przedszkolne sale, a nawet wystąpili w roli jury podczas rozstrzygnięcia Rodzinnego Konkursu Plastycznego “Ilustrujemy wiersze
o tematyce zimowej”.
„Staramy się, żeby dzieci w nowej grupie czuły się dobrze
i bezpiecznie. Chcemy, żeby adaptacja do nowych warunków przebiegała bezstresowo” – mówi Joanna Cempel-Stępień, Dyrektor
Przedszkola - „Przedszkole jest instytucją, która uzupełnia rodzinę. Ma ono pomóc dzieciom w tym, by poradziły sobie w życiu
poza ramami rodziny. W domu rodzinnym dziecko dorasta w zaufanej atmosferze, powiązanej ze szczególnie intensywnym poczuciem przynależności. Chcemy pomóc dziecku, aby po raz pierwszy
otworzyło się na innych, nie doświadczając uszczerbku na poczuciu bezpieczeństwa. Udane włączenie do grupy przedszkolnej ma
ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka”.
Patrząc na bardzo zadowolone, choć po trosze stremowane
nową sytuacją dzieci, można śmiało stwierdzić, że zapewne okres
adaptacji będzie krótki, zaś więź z przedszkolem stanie się wystarczająco silna, by milusińscy z wielką ochotą każdego ranka
wędrowali do swojego drugiego domu.
Przypomnijmy, że sala dla nowej grupy dzieci została utworzo-

na w miejsce, w którym
do niedawna znajdowała
się Gminna Biblioteka
Publiczna. Zapytaliśmy
więc dyrektor przedszkola
o sprawy związane z modernizacją pomieszczenia
- Prace remontowe zostały sfinansowane przez
Goście byli zauroczeni wyglądem nowej sali
Gminę Teresin. Na potrzeby naszego przedszkola utworzono łazienkę, salę grupy czwartej
oraz salkę do zajęć dodatkowych. W związku z tym prace objęły: usunięcie starej glazury i terakoty i ułożenie nowej, wymianę
urządzeń sanitarnych, zamontowanie nowej termy, wymieniono
oświetlenie oraz kaloryfery, wyrównano ściany gipsem i pomalowano, polakierowano parkiet, wymienione zostały też dwie pary
drzwi – mówi Joanna Cempel-Stępień - Natomiast wykładzinę do
nowego oddziału zasponsorowała Firma Bakoma S.A. Dlatego
też, w imieniu całego przedszkola pragnę złożyć podziękowania
dla władz gminnych za przekazanie i wyremontowanie pomieszczeń, a także dla Pani Barbary Komorowskiej i Firmy Bakoma za
wspieranie naszej działalności.
Jak się dowiedzieliśmy, z funduszy przedszkolnych zakupiono: szafki, krzesełka i stoliki (do dwóch grup), zabawki,
radiomagnetofon, zastawę obiadową, wykładzinę do sali zajęć
dodatkowych, zainstalowano też domofon w nowej sali. Trzeba
przyznać, że pomieszczenia teresińskiego przedszkola wyróżniają się niebywałą estetyką, są kolorowe, nowocześnie wyposażone
i w pełni przystosowane do potrzeb przedszkolaków. „Bardzo się
nam tu podoba.. tu jest fajnie.. bardzo lubimy nasze panie” – to
tylko nieliczne głosy dzieci, których spotkaliśmy podczas zajęć
w przedszkolu. Ich słowa z pewnością są bardzo szczere.
/red/

Rozstrzygnięto Rodzinny Konkurs Plastyczny
„Ilustrujemy wiersze o tematyce zimowej” rozstrzygnięty

Społeczne Przedszkole Integracyjne
w Teresinie w lutym zaprosiło dzieci
i ich rodziny do udziału w Rodzinnym
Konkursie Plastycznym pt. “Ilustrujemy
wiersze o tematyce zimowej”. Celem konkursu było zapoznanie dzieci z tekstem
wartościowym literacko, kształtowanie
i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i aktywności poprzez działalność plastyczną.
W konkursie udział wzięło 29 przedszkolaków z rodzinami. Prace były bardzo
pomysłowe, wykonane różnymi technikami plastycznymi. Mogliśmy podziwiać
rysunek, malarstwo, wydzieranki, wycinanki, collage oraz prace przestrzenne.
Młodych artystów oceniało jury w składzie:
Barbara Komorowska, Grażyna Starus,
Elżbieta Magdziak, Jadwiga Durczak,
Grzegorz Więcek, Mariusz Cieśniewski,
Marek Misiak, Mieczysław Winczewski.
Prace eksponowane były anonimowo –
oznaczone numerami. Spośród dostarczoNumer 3/2008

nych prac najwyżej oceniono:
I miejsce – Basia Banaszek – ilustracja do wiersza “Biała jazda” H. Łochockej
I miejsce – Igor Bonat – ilustracja do
wiersza “Bałwanek” J. Zurka
II miejsce – Szymon Bońda– ilustracja
do wiersza “Zima” K. Polok
II miejsce – Antoś Stephan – ilustracja
do wiersza “Bałwanek” F. Klimek
II miejsce – Martynka Wielogórska
– ilustracja do wiersza “Trzy śnieżynki”
D. Gellner
III miejsce – Lidzia Ledzion - ilustracja do wiersza “Bałwan w okularach”
D. Gellner
III miejsce – Piotruś Kłonowski ilustracja do wiersza “Bałwan ze śniegu”
St. Kossunthówny
Wyróżnienia zdobyli:
Wiktoria Grzegorek - “Za co lubimy
zimę” H. Zdzitowieckiej, Maksymilian
Nowak - “W śnieżnej krainie” H. Wieczorek, Gabryś Hemka - “Śniegowy kolega”

W. Dulemby, Zuzia Gołąb – “Śniegowy
kot” W. Faber, Julka i Natalka Pietrzak
- “Śnieżny Dziadek” D. Gellner, Mikołaj Staniak - “Zagadka” H. Szayerowej,
Karolinka Feliga - “Zimo, baw się
z nami” H. Bechlerowej
Za udział w konkursie, wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy, a za prace wyróżnione
- nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy jury i wszystkim, którzy zechcieli
wziąć udział w konkursie.
Joanna Cempel-Stępień
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Zakończenie I etapu akcji młodych reporterów
„Ludzie wokół mnie”

W piątek, 29 lutego
br. odbyła się uroczysta
sesja podsumowująca
pierwszy etap konkursu młodych reporterów
„Ludzie wokół mnie”,
realizowanego
przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS”.
Projekt ten, jest współfinansowany z dotacji otrzymanej w ramach Programu „Równać Szanse 2007” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Podczas uroczystości miało miejsce podsumowanie obrazu gminy Teresin, wyłaniającego się z prac konkursowych oraz odczytanie fragmentów prac, które odbyło się dzięki pomocy uczniów z Gimnazjum
w Teresinie Iwony Rutkowskiej i Mateusza Śliwińskiego. Następnie Kapituła ujawniła wszystkim zgromadzonym wyniki
obrad i wreszcie poznaliśmy zwycięzców akcji reporterskiej.
A oto i oni :
I. NIKOŁAJ KUCHARSKI (Gimnazjum w Teresinie)
II. MARZENA PADUCH (Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie)
III. EWELINA KOŁODZIEJSKA i ŁUKASZ MRÓZ –
wspólna praca (Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie)
IV. ex aequo ADAM BONIECKI (Zespół Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Teresin) MATEUSZ DZIERŻYŃSKI
(Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie)
V. ŻANETA SZCZEPANIK (Gimnazjum w Teresinie)
VI.
PATRYCJA
NOWAKOWSKA
(Gimnazjum
w Teresinie)
VII. ex aequo MICHAŁ GOSK oraz PIOTR BORKOW-

SKI (obaj Liceum O. Franciszkanów w Niepokalanowie)
VIII. ex aequo JAKUB ZAŁUSKI (Gimnazjum w Teresinie) oraz ŁUKASZ KOWALSKI (Gimnazjum O. Franciszkanów w Niepokalanowie)
IX. PAULINA KUŚMIREK i JUSTYNA PRZYBYLSKA
– wspólna praca (Gimnazjum w Teresinie)
X. ex aequo MARIANNA FIJEWSKA (Gimnazjum
w Teresinie) oraz BARBARA GRZEGOREK (Zespół Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie)
Stowarzyszenie „Impuls”
dziękuje
sponsorom: staroście
Powiatu Sochaczewskiego Tadeuszowi Korysiowi
za ufundowanie
nagrody głównej, wójtowi Gminy Teresin Markowi Olechowskiemu za ufundowaniu nagród za drugie i trzecie miejsce, firmie księgarskiej Jacka Olesiejuka oraz firmie „Adan” Adama
Olejnika za ufundowanie nagród książkowych. Dziękujemy
również dyrekcji Teresińskiego Ośrodka Kultury za udostępnienie sali oraz członkom Kapituły – Elżbiecie Jarzębowskiej
– przewodniczącej, Jolancie Śmielak – Sosnowskiej, Antoninie
Gigier, Katarzynie Bodych, Tomaszowi Jurczakowi za pomoc
w wyłonieniu zwycięskich prac. Cieszymy się ze znakomitej
frekwencji na Gali. Mamy nadzieję, że warsztaty przygotowane dla zwycięskiej szesnastki pomogą uczestnikom „Akcji”
w stworzeniu ciekawej gazety młodzieżowej. Treść zwycięskich prac udostępnimy wkrótce na naszej stronie internetowej
www.impuls.esochaczew.pl
Stowarzyszenie „IMPULS”

Przed nami wiele imprez...
Za nami Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek oraz RiF-owy
koncert Nocnej Zmiany Blues’a.
Przed nami jeszcze wiele imprez, które organizujemy z wyprzedzeniem.
Wszystko po to, żeby Wam, drodzy uczestnicy, zapewnić maksimum dobrej zabawy.
Teresiński Ośrodek Kultury już myśli o lecie. Ale to za chwilę.
Tymczasem kochani zapraszamy Was na VII Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Niesfornych „GALIMATIAS”. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia i już teraz wiemy, że ściągną do Teresina najbardziej zwariowane, offowe teatry z całej
Polski.
Sekcja wokalna przygotowuje koncert „MŁYNARSKI
W TRÓJWYMIARZE”. Będzie to swoisty spektakl muzyczny
z wykorzystaniem tekstów Wojciecha Młynarskiego, z udziałem
6 młodych i utalentowanych wokalistek. Premiera wkrótce.
No i najważniejsze. TOK już jest w toku organizacji Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Szykujemy Wam mnóstwo niespo-

8

dzianek, ale już dziś wszystkich gorąco zapraszamy 22 czerwca
2008 roku na stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie. A na scenie zobaczymy wspaniały zespół kabaretowy, który dowcipnym tekstem i nie mniej satyryczną piosenką
doskonale rozbawia publiczność. A mowa o kapeli „TRZECI
ODDECH KACZUCHY”. Kto ich zna, wie, że warto przyjść
i posłuchać, a kto nie zna musi ich zobaczyć.
GWIAZDĄ podczas tegorocznej Teresińskiej Nocy Czerwcowej będzie Paweł Kukiz i zespół PIERSI. Muzyka dla młodych i starszych. Przeboje stare i nowe, piosenki pełne prawdy
i satyry na otaczającą nas rzeczywistość a do tego świetna rockowa muzyka.
Wieczorem zagra dla Was zespół BONEY M BAND, który
zabawi widzów muzyką znanego i lubianego zespołu.
W trakcie trwania imprezy będą również inne atrakcje sportowo-kulturalne, ale o tym w nieco późniejszym czasie. Już dziś
serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i okolic! TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA – 22 czerwca 2008 –
Stadion GOSiR w TERESINIE.
www.tok.esochaczew.pl
Numer 3/2008
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Olimpijski awans
Znaczącym osiągnięciem edukacyjnym zakończył się start dwóch
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z gminy Teresin w tegorocznej edycji
Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Ogólnopolski konkurs
organizuje po raz ósmy Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut Nowych
Technologii.
Przemysław Wituski z Zespołu
Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie oraz Krzysztof Wardęcki z Liceum Ojców
Franciszkanów w Niepokalanowie, po zwycięstwach w pierwszym etapie olimpiady, wystartowali wśród finalistów etapu
wojewódzkiego, jaki miał miejsce w warszawskiej Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Już sam
awans to grona najlepszych w województwie ma swoją wymowę,

bowiem w szkolnych eliminacjach wystartowało ponad 3 tysiące
uczniów z terenu Mazowsza. Spośród tej stawki, organizatorzy
zakwalifikowali do dalszej walki stu autorów najlepszych prac.
O ile Krzysztofowi Wardęckiemu z Niepokalanowa zabrakło
tym razem kilka małych punktów, by grać dalej, o tyle Przemysław Wituski został jednym z laureatów mazowieckiego finału.
Tym samym, uzyskał dalszy awans i będzie walczył w trzecim
etapie, w którym zmierzy się z setką finalistów wyłonionych
łącznie w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Będzie to ostatni, rozstrzygający etap ogólnopolski,
którego nagrodą główną są 5-letnie studia magisterskie na wybranym kierunku w niepublicznej uczelni wyższej oraz wyjazd
studyjny do Brukseli, ufundowany przez Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego - dr Jacka Saryusza – Wolskiego.
Finał odbędzie się w drugiej połowie kwietnia w Łodzi.
/red/

Spotkanie z policjantkami
W Szkole Podstawowej im. św. M. Kolbego w Teresinie gościliśmy nie tak dawno przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Mł. asp. Justyna Śmielak oraz st. post.
Urszula Romelczyk spotkały się w świetlicy szkolnej z uczniami klas Va, Vb, Vc, Vd i IVb, aby
porozmawiać o bezpieczeństwie.
W trakcie spotkania przypomniały uczniom przepisy ruchu drogowego, a także zwróciły
szczególną uwagę na przemoc i związane z tym problemem konsekwencje. Ponadto, mówiły
o wykroczeniach, których dopuszczają się młodzi ludzie. Uczniowie klas czwartych i piątych
mieli możliwość zadawania pytań, na które panie Policjantki bardzo chętnie udzielały odpowiedzi. Uczniowie wynieśli z tego spotkania wiele cennych informacji. Następne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na przełomie
maja i czerwca.
Wychowawcy klas

Warsztatowe efekty w Zespole Szkół w Teresinie
Warsztaty szkolne będące integracyjną częścią szkoły, zabezpieczają potrzeby uczniów w zakresie
nabywania umiejętności zgodnych
z przyjętymi standardami dla zawodu. Przedmiotem działalności jest realizacja zadań na rzecz
szkoły w postaci napraw sprzętu
czy wykonywania konstrukcji
użytecznych.
W
ramach
doskonalenia
i rozwijania umiejętności praktycznych, pomagamy rolnikom
ciągnik przed i ...po remoncie
z gminy Teresin w rozwiązywaniu ich problemów technicznych, dotyczących wykorzystywanego przez nich sprzętu rolniczego. W tym celu, korzystając

z używanych ciągników (Ursus C-330 i C-360) i dostarczonych
kompletów naprawczych, przywracamy im utracone własności
użytkowe. Uczniowie zaś, czują się wówczas ważni i potrzebni.
Zdobywają umiejętności w realnych warunkach pracy i rozwiązują rzeczywiste problemy techniczne. Widzą przy tym efekt
w postaci „odmłodzonego” ciągnika. Wsłuchując się w odgłos
pracy wyremontowanego silnika i sprawdzając działanie jego
podzespołów, osiągają niebywałą satysfakcję z własnych umiejętności. Ta forma działalności podnosi efektywność oraz skuteczność kształcenia zawodowego.
Rozwijając działalność Stacji Obsługi Opryskiwaczy, przyjmujemy do napraw lub modernizacji opryskiwacze rolników.
W rezultacie naszych zabiegów, rolnicy otrzymują sprzęt spełniający aktualne kryteria techniczne, potwierdzone atestem.
Piotr Gut
kierownik warsztatów w ZS Teresin

GMINA TERESIN w RADIO NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 11 kwietnia 2008r, godz. 12.20
tematy:
- Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Linardem
- ,,Teresin sportem stoi”- wywiad z Prezesem Klubu Mazowsze Teresin Ryszardem Niedźwiedzkim
i Dyrektorem GOSiR-u Krzysztofem Walencikiem
oraz w codziennych serwisach regionalnych: god: 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 18.15
(podsumowanie)
Numer 3/2008
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VII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW NIESFORNYCH
„GALIMATIAS”
18-19 kwietnia 2008

Ogromnie się cieszymy, że już po
raz siódmy będziemy mogli gościć w
Teresinie niesforne teatry z całej Polski. Zapraszamy wszystkie teatry, które mają coś do powiedzenia na temat
otaczającej nas rzeczywistości. Chętnie
gościmy zarówno tych, którzy mają na
swoim koncie szereg nagród, jak i tych
początkujących, zapraszamy teatry słowa, tańca, musicale, kabarety, teatry uliczne, teatry stare
i młode, śmiesne i poważne. Chcemy integrować
środowisko
offowych
zespołów
teatralnych,
inspirować się nawzajem, rozśmieszać i intrygować. Jak co
roku - Artyści Niesforni – łączmy się!!!
Jury i nagrody:
W poprzednich edycjach Galimatiasu w jury zasiadały
między innymi takie osoby jak: Lech Śliwonik – rektor Akademii Teatralnej w Warszawie, Jarosław Gajewski – aktor warszawskiego Teatru Narodowego i prorektor warszawskiej Akademii Teatralnej, Lech Mackiewicz – aktor i reżyser, Jarosław
Kilian – reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, Mateusz Damięcki – aktor, Renata Mosiołek – twórca
festiwalu MORF w Płocku, Marek Brand – dramaturg, reżyser
i twórca Festiwalu „Windowisko” w Gdańsku, Jarosław Filipski –
aktor i reżyser Teatru From Poland, Dorota Baranowska – aktorka Teatru Staromiejskiego w Warszawie i Teatru Powszechnego
w Radomiu, Wojciech Lisiecki – pomysłodawca Przeglądu Galimatias i artysta nurtu offowego, Piotr Łazarkiewicz – reżyser
i wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej, Igor Gorzowski - reżyser, twórca Studia Teatralnego Koło, Ewa SokółMalesza – reżyser teatralny, współpracuje z teatrami w Warszawie i Białymstoku, Jacek Małachowski – teatrolog, reżyser nurtu alternatywnego, współtwórca Teatru Alberta Tison.
W tym roku w skład komisji wejdą również specjaliści
z dziedziny teatru. Jury przyzna jedną nagrodę główną –
Galimatias 2008, oraz nagrody lub wyróżnienia dla wszystkich
zespołów. Pula nagród wynosi 4000 zł.
Warunki uczestnictwa i terminy:
Zapraszamy zespoły w wieku 16 – 100 lat. Prosimy o przesłanie płyty CD lub kasety video z nagranym spektaklem,
oraz karty zgłoszenia do 10 marca b.r. Do 31 marca poinformujemy o przebiegu wstępnej kwalifikacji - lista zakwalifikowanych zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej TOK: www.tok.art.pl Przesłanych nam materiałów nie
zwracamy.
Koszty:
Akredytacja (koszt udziału w Przeglądzie) wynosi 10 zł od
osoby + jeśli zespół zamawia noclegi 15 zł od osoby za dobę
(noclegi na terenie Klasztoru oo. Franciszkanów w Niepokalanowie). Nie zapewniamy posiłków. Bardzo zależy nam na

tym, aby zespoły wzięły udział w całym festiwalu!
Nocne Dyskusje:
Galimatiasowe Nocne Dyskusje stały się już tradycją późnym wieczorem każdego dnia Festiwalu uczestnicy mogą
usłyszeć, co Jury oraz inni widzowie sądzą na temat ich twórczości, oraz wypowiedzieć się na temat tego, co ich poruszyło, zezłościło, lub zainspirowało w obejrzanych spektaklach.
Dyskusje będą prowadzone przez członków Jury.
- Dodatkowe atrakcje:
- Spektakle pozakonkursowe
- Podczas Galimatiasu wydajemy Gazetę Festiwalową
- Małe poczęstunki w Kawiarni Galimatiasowej – tradycyjnie już smalec z chlebem i kiszonymi ogórkami, a także
jogurty, kawa i herbata.
Warunki techniczne:
Dysponujemy oświetleniem i nagłośnieniem, oraz sceną
o wymiarach 6x4 m. Spektakle wieloosobowe mogą być prezentowane na sali widowiskowej o wymiarach 11x8 m., lub na
scenie plenerowej. Dysponujemy tylko standardowymi rekwizytami, takimi jak stoły, czy krzesła. Posiadamy jedną czarną
zastawkę o wymiarach 2,5x2 m.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Szefa Technicznego Przeglądu – Leszka Lewickiego – tel. 0693555369.
Kontakty:
Teresiński Ośrodek Kultury, Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin
Tel./fax. 046 861 38 81
kulturysci@tok.art.pl, www.tok.art.pl
Szef TOK’u – Mariusz Cieśniewski
Szef Artystyczny Przeglądu –
Natalia Fijewska-Zdanowska - 0605166033
Szef Techniczny Przeglądu –
Leszek Lewicki – 0693555369
Zapraszamy gorąco!!!

Oferuje usługi elektryczne w zakresie:
- instalacje
- remonty
- konserwacje
- pomiary ochronne
Jacek Szymaniak

tel. kom.: 728-32-40-33

Paprotnia, ul. Spacerowa 26, 96-515 Teresin

„DNI OTWARTE”

- w Liceum i Gimnazjum Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie 5 kwiecień oraz 10 maj w godz. od 12.00 do 15.00
- w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie25 kwiecień w godz. od 16.00 do 18.00
ZAPRASZAMY zainteresowanych kandydatów i ich rodziców!
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Profesjonalna Pomoc Prawna
Odszkodowania dla:
kierowców, pasażerów, motocyklistów, rowerzystów, pieszych,
- osób, które straciły w wypadku bliską osobę.
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze przedsądowej
oraz sądowej.
Weryfikacja wysokości odszkodowań już wypłaconych.
Bezpłatne konsultacje.
Całkowity brak opłat do czasu pomyślnego zakończenia sprawy !
Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą w Twoim domu
lub innym wybranym miejscu.

APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz
0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64; e-mail: aptax@op.pl
Numer 3/2008
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Reportaż o Henryku Kucharskim
Fragmenty pracy, która zdobyła
I miejsce w konkursie młodych reporterów „Ludzie wokół mnie”.

Jest piękny dzień. Słońce, które świeci
z samego rana przypomina wiosnę i podnosi na duchu. Idę na spotkanie z Honorowym Obywatelem Gminy Teresin, panem
Henrykiem Kucharskim (...) Honorowym
Prezesem Straży Pożarnej w Teresinie
i Honorowym Członkiem Zarządu Gminnego. (...)
Jestem już na ulicy Strażackiej. Nazwę
ulicy zawdzięczamy panu kapitanowi. Są
to dawne dzieje. Na placu, po byłym kółku rolniczym, w Serokach, w 1963 roku
powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Inicjatorem jej założenia był właśnie pan
Kucharski. Razem z mieszkańcami Serok
(głównie z Aleksandrem Stychlerzem,
Mieczysławem Drzewiczem i Stanisławem Antczakiem) wprowadził ten pomysł
w życie. W 1978 roku wieś Granice
została podzielona na ulice. Później,
w 1981 roku na jednej z sesji Rady Gminy
komendant Ochotniczej Straży Pożarnej,
Henryk Kucharski, zaproponował nazwę
ulicy „Strażacka”. Z pośród wielu propozycji, podanych przez mieszkańców zwyciężyła właśnie ta.
Jestem już na miejscu. Gospodarz
przywitał mnie o własnych siłach. (...)
Jest skupiony i poważny. (...) Ma tyle do
opowiedzenia, że chciałby przekazać całe
swoje życie (...).
Zapytałem go:
- Powiedz mi, dziadku, co pamiętasz z
czasów wojny?
- Pamiętam jak dziś. Siostry patrzyły
w niebo i podziwiały nisko lecące samoloty. Było ich dużo. Wszystkie srebrnego
koloru. W którymś momencie zauważy-
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łem , że mają na skrzydłach niemieckie zauważyłem jak zmienia się, kiedy oposwastyki. Ledwo zdążyliśmy dobiec do wiada o starych dziejach. Jego oczy naschronu, jak z nieba posypały się bomby. bierają wprost wspaniałego blasku, a sam
Razem było ich dziewięć. Dwie spadły on wygląda znacznie młodziej. Widać, że
zaraz za dom, na łajce. Był straszny huk. takie rozmowy podtrzymują go na duchu
Następna spadła na dworzec, gdzie stał i uświadamiają, ile już zrobił w swoim
pociąg z wojskiem. Dwie spadły na ulicę życiu. (...)
Długą, na posesję państwa Kosirek. Był
Będąc drogomistrzem dróg i ulic na
to pierwszy tydzień wojny. Niestety, nie terenie gminy, przyczyniłem się do sprowszyscy go przeżyli. Pozostałe bomby wadzenia stu czterdziestu bezpłatnych
spadły na pola.
wagonów z kamieniem z PKP. Pomoc
Przez kilka chwil dziadek nic nie mó- przy tym okazali mi Włodzimierz Chmiewił. Potem powiedział, że kiedyś napisze lewski (obecnie nieżyjący) i Tadeusz
o tym wszystkim.
Koryś (ówczesny prezes zarządu gminneZawsze chciałem napisać o swoim go). Nadzorowałem również nawożenie
dziadku, ale brakowało mi odwagi, po- leszu i kamienia na ulice. Głównie konnieważ jest on chodzącą historią Gminy trolowałem utwardzanie ulicy StrażacTeresin. Od samego początku, mieszka, kiej, na którą wysypano około dziesięciu
pracuje i działa społecznie na jej terenie. wagonów leszu i gruzu. (...)
(...)
(...)To cały mój dziadek Muszę przyZapytałem go, za jakie zasługi otrzy- znać, że bardzo dużo zrobione, lecz podmał tytuł Honorowego Obywatela Gminy pytuje dziadka co chciałby jeszcze zmienić
Teresin. (...)
w naszej gminie:
- No cóż, po prostu pracowałem. Całe
- No cóż. Zawsze jest co zrobić. Mam
życie starałem się pracować tak, żeby żyć na myśli poprawę dróg oraz ich oznakow zgodzie ze swoim sumieniem. Miałem wania, dokończenia budowy strażnicy
zawód, który sam wybrałem, a może to w Teresinie, wykonania placu zabaw dla
on wybrał mnie (śmieje się) . Poświęca- dzieci, a również rozwój osiedla Granice
łem mu tyle czasu, że nie zauważyłem, pod względem estetyki, wyglądu, a także
kiedy mi uciekł. (...)
kultury. Nasza rozmowa dobiega końca.
Pracowałem jako V-ce prezes zarzą- Czas wracać do domu. Iskierki, które
du gminnego Ochotniczej Straży Pożar- przed chwilą świeciły się w oczach dziadnej, a również jako komendant gminny ka gasną. Widać w nich smutek, mówi do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie. mnie: Kiedy zdążyłeś tak urosnąć, mój
Przyczyniłem się do rozwoju istnieją- chłopcze? Śmieję się, i odpowiadam, że
cych Straży Pożarnych, powstania trzech sam tego nie wiem.(...)
nowych jednostek oraz wybudowania
Domów Strażaka w O.S.P Skrzelew, Miautor: Kolkowicz
kołajew, Paprotnia i Teresin. Wtedy były
ciężkie czasy. Nie łatwo było załatwić
sprzęt pożarniczy, a szczególnie wozy pożarnicze. Mi to się
udało, przy pomocy takich organizacji jak S.T.P.H.W.
oraz Ministerstwa
Oferujemy:
Obrony Narodowej
* instalacje elektryczne
i PKP. Przyznam
* inst. domofonowe, TV & SAT
się , że kosztowa* inst. alarmowe
ło mnie to trochę
* montaż, naprawa, konserwacja
nerwów.
Trzeba
* posiadamy uprawnienia SEP
było dużo chodzić,
* wystawiamy protokoły pomiarowe
pisać, rozmawiać
z różnymi ludźmi,
szybko, bardzo tanio i solidnie
ale uważam, że
było warto. (...)
Obserwując
swojego dziadka

Usługi elektro-instalacyjne

tel. 506-435-814 lub 889-863-614
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MASZ PROBLEM ? PRZYJDŹ !
JEŚLI TY LUB KTOŚ CI BLISKI
MA PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM

Zapraszamy
PUNKTY KONSULTACYJNE:

- TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY
PONIEDZIAŁEK 16.00 - 19.00
(ALKOHOL)

- DOM PARAFIALNY W NIEPOKALANOWIE
PIĄTEK 16.00 - 18.00
(PRZEMOC, NARKOTYKI)

CZWARTEK 16.00 -18.00
(ALKOHOL)

TELEFON ZAUFANIA 86 149 23
Koordynator
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

PUNKT MASAŻU
OdNowa
ZAPRASZA do hali GOSiR-u
w Teresinie na zabiegi:
MASAŻ - KLASYCZNY
MASAŻ - RELAKSACYJNY
MASAŻ - ODCHUDZAJĄCY
MASAŻ - LECZNICZY
MASAŻ - SPORTOWY
Zapisy telefoniczne
w godz. 8.00 – 14.00

tel. 0-661-922-880
Numer 3/2008
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Wielkie bieganie - zaczynamy na wiosnę!!!
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na
I Grand Prix Teresina w biegach przełajowych, które
rozpocznie się 12 kwietnia 2008. Przewidzianych jest
kilka klasyfikacji: wiekowe dla dzieci i młodzieży,
najlepszego nauczyciela/instruktora/opiekuna grupy i najliczniej reprezentowanej szkoły. Ostatni bieg odbędzie się

24 maja. Wówczas to, dla najlepszych wręczone zostaną puchary, medale i dyplomy. Wśród tych zawodników, którzy ukończą wszystkie
cztery biegi rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Szczegółowy regulamin dostępny jest w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Teresinie oraz na stronie www.teresin.pl.
Organizatorzy

Oldboye na podium

Osiem zespołów stanęło na starcie
halowego turnieju piłkarskiego o Puchar Teresina. W zawodach rozegranych
w hali sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Teresinie na podium stanęli teresińscy Oldboye.
Pełnym sportowej dramaturgii widowiskiem był pojedynek o trzecie miejsce,
w którym zmierzyły się drużyny Oldboyów Teresin i Orła Kampinos. Mimo, iż piłkarze z Kampinosu prowadzili na półtorej
minuty przed końcem spotkania 2:1, to jednak chwila dekoncentracji pozbawiła ich
ostatecznego zwycięstwa. Nasi Oldboye
wygrali ten mecz 3:2 i mogli cieszyć się
z miejsca na podium. Zupełnie natomiast,
nie udał się turniej drugiej naszej ekipie –
KS Teresin. Jeden zdobyty punkt w trzech
spotkaniach wystarczył zaledwie na grę
o siódmą lokatę. Ten mecz jednak nie odbył

się z przyczyn nie stawienia się przeciwników. Mimo słabszej postawy, zawodnicy
KS Teresin mogli cieszyć się z sukcesu
kolegi z zespołu. Damian Starus został
bowiem, uznany na najlepszego goalkipera
turnieju. Warto podkreślić sprawną organizację zawodów oraz dobrą pracę sędziów:
Krzysztofa Włodarczyka, Krzysztofa Gajdy i Krystiana Gołębiowskiego.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, ufundowane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie. Najlepsi zawodnicy otrzymali
statuetki ufundowane przez prezesa firmy
Dach-Max.
Grupa A
KS Teresin – Piast Feliksów 2:3, Orzeł
Kampinos – Zaborowianka 2:2, KS Teresin – Orzeł Kampinos 0:1, Piast Feliksów
– Zaborowianka 3:1, Zaborowianka – KS
Teresin 2:2, Orzeł Kampinos – Piast Feliksów 0:1
Tabela grupy A:
1. Piast Feliksów
9
7-3
2. Orzeł Kampinos
4
3-3
3. Zaborowianka
2
5-7
4. KS Teresin 		
1
4-6

Oto wyniki techniczne zawodów:
Grupa B
Oldboye Teresin – FC Płochocin 2:1, Tur
Jaktorów – Unia Iłów 2:0, Oldboye Teresin
– Tur Jaktorów 0:5, FC Płochocin – Unia
Iłów 3:1, Unia Iłów – Oldboye Teresin 1:4,
Tur Jaktorów – FC Płochocin 1:1
Tabela grupy B
1. Tur Jaktorów
7
8-1
2. Oldboye Teresin
6
6-7
3. FC Płochocin
4
5-4
4. Unia Iłów		
0
2-9

VII miejsce:
KS Teresin – Unia Iłów 3:0v
V miejsce:
Zaborowianka – FC Płochocin 3:6
III miejsce:
Orzeł Kampinos – Oldboye Teresin 2:3
I miejsce:
Piast Feliksów – Tur Jaktorów 2:0
Klasyfikacja turnieju:
1. Piast Feliksów, 2. Tur Jaktorów,
3. Oldboye Teresin, 4. Orzeł Kampinos,
5. FC Płochocin, 6. Zaborowianka,
7. KS Teresin, 8. Unia Iłów.
/mo/

Łuczniczy brąz na Mistrzostwach Polski!
Młodzi teresińscy łucznicy odnieśli spektakularny sukces,
zdobywając na rozgrywanych w Zgierzu Mistrzostwach Polski
młodzików brązowy medal w drużynie.
Podopieczni Katarzyny Klaty wystąpili w składzie: Janusz
Mierzejewski, Michał Gawiński, Przemysław Piórkowski i Mateusz Sękulski. W pojedynku o awans do ćwierćfinału pokonali
Czarną Strzałę Bytom 201:198. Sam ćwierćfinał przyniósł niesamowite emocje. Mazowsze Teresin walczyło z Marymontem
Warszawa i po heroicznym boju, ostatecznie okazało się minimalnie lepsze, zwyciężając 193:191.
W półfinale na drodze Teresina stanął zespół Łucznika Żywiec, który niestety pozbawił naszych zawodników szansy
gry w wielkim finale. Przegraliśmy ten pojedynek w stosunku
207:223, jak się później okazało, ekipa z Żywca zdobyła mistrzostwo Polski. W efekcie młodzikom Mazowsza pozostała
walka o upragniony brązowy medal. Tym razem, Teresin odniósł zwycięstwo z drużyną Płaszowianki Kraków 214:207 i
tym samym został trzecią drużyną kraju. To od dłuższego czasu
największy sukces naszych łuczników, otwierający niejako drugie 40-lecie działalności sekcji.
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W konkurencji indywidualnej Teresin wypadł słabiej, zajmując następujące miejsca: 21 Janusz Mierzejewski, 30 Michał
Gawiński, 48 Przemysław Piórkowski, 49 Arkadiusz Piórkowski.
Serdeczne gratulacje dla całej młodziutkiej ekipy z Teresina,
ich trenerki i szefa sekcji Ryszarda Kowalskiego.
Marcin Maciąg
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Halowy futbol młodzików
W sobotę, 8 marca w hali widowiskowo-sportowej w Teresinie, odbył się
Halowy Turniej młodzików o puchar
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W turnieju zobaczyliśmy
osiem zespołów: LKS Chlebnia, Sparta
Jazgarzew, Unia 97 Sochaczew, Ożarowianka, po dwa zespoły reprezentowały kluby KS Teresin (trener p. Paweł
Gadziała) oraz Mszczonowianka. Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny
Chlebni. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
1. LKS Chlebnia; 2. Unia 97 Sochaczew; 3. Sparta Jazgarzew; 4. KS Teresin II; 5. Mszczonowianka I; 6. KS Teresin I;
7. Mszczonowianka II; 8. Ożarowianka
Najlepszym bramkarzem turnieju został Kamil Tybor (KS
Teresin), najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Mateusza
Struzika (Unia 97 Sochaczew), a tytuł króla strzelców zdobył

Krzysztof Czernak z LKS Chlebnia.
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe
puchary oraz nagrody rzeczowe, które ufundowali: Matic Sp. z o.o. i Agtes
Sp. z o.o z Warszawy, Dan-Ros Daniel
Rosa, GEKKO Sp.z o.o. Nagrody dla
najlepszych zawodników ufundowali natomiast: Sklep Sportowy Jerzego Hołosia
z Sochaczewa, Sklep Meblowy Krzysztofa Bety oraz Klub Sportowy Teresin.
Organizatorzy, którymi byli Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie oraz UKS KS Teresin,
serdeczne dziękują firmie Mars Polska Sp.z o.o. za przekazanie słodyczy dla wszystkich uczestników turnieju. Szczególne
podziękowania Zarząd UKS KS Teresin kieruje do firmy Mayfair
(Poland) Sp. z o.o. z Warszawy za wsparcie finansowe organizacji
całego turnieju.
A.Wróbel

Rekord popularności
Zakończyła się trzecia edycja Grand Prix Teresina w tenisie
stołowym. Wyjątkowa impreza,
której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Radosław Jurzyk, stanowi najliczniej
obsadzone, indywidualne zawody sportowe na terenie powiatu sochaczewskiego. Łącznie
w tegorocznej edycji wystartowało ponad 190 zawodników! Rywalizowali oni w trzech kolejnych turniejach, podczas których
zdobywali punkty zaliczane do klasyfikacji generalnej. Oto czołówka każdej z kategorii wiekowych na zakończenie III Grand
Prix Teresina 2007/2008:
Dziewczęta, klasy I-IV
1.Nowakowska Anna (Kaptury) 45pkt
2.Paruszewska Paulina (Budki Piaseckie) 37pkt
3.Roszewska Martyna (Budki Piaseckie) 35pkt
kobiety OPEN

1.Banaszek Marta (Budki Piaseckie) 45pkt
2.Badowska Marzena (Budki Piaseckie) 34pkt
3.Woźniak Anna (Budki Piaseckie) 32pkt
chłopcy, klasy I-IV
1.Kamiński Marcin (Guzów) 45pkt
2.Klingbeil Bartosz (Guzów) 36pkt
3.Szymczak Michał (Guzów) 33pkt
chłopcy Gimnazjum
1.Winnicki Damian (Rybno) 45pkt
2.Kozłowski Krystian (Iłów) 37pkt
3.Osicki Łukasz (Guzów) 35pkt
mężczyźni OPEN
1.Piotrowski Piotr (Iłów) 43pkt
2.Badowski Marcin (Budki Piaseckie) 39pkt
3.Głowacki Stanisław (Budki Piaseckie) 30pkt
Bohaterowie Grand Prix otrzymali pamiątkowe statuetki oraz
nagrody rzeczowe, które wręczał Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Krzysztof Walencik.
/red/

Medalowa passa
Trwa wspaniała passa zapaśników Greiner Mazowsze
Teresin. Niezwykle efektywnie kończą się starty jednej z najbardziej utalentowanych zawodniczek z Teresina – Angeliki
Rybickiej. Kolejne medale zdobywają Anna Albinowska i Szymon Piątkowski.
Tym razem, po raz pierwszy w swej karierze sportowej, sympatyczna zapaśniczka wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski. W rozegranych na matach w Brzegu Dolnym, Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Kadetek w zapasach kobiet, wygrała wszystkie
swoje walki w kategorii wagowej do 56kg. Zwycięstwo nie podlegało żadnej dyskusji. Angelika potwierdziła swoją bardzo wysoką
formę i to, że w tej chwili nie ma na nią mocnych rywalek. Mazowsze na tych zawodach reprezentowała także Anna Albinowska. Również jej występ przyniósł nam wiele radości. Prezentując
świetne przygotowanie taktyczne, Ania zdobyła brązowy medal w
kategorii wagowej do 52kg. W ten oto sposób, wywalczyła swój
pierwszy medal z zawodów rangi Mistrzostw Polski. Obu zawodniczkom oraz ich szkoleniowcom serdecznie gratulujemy!
Numer 3/2008

Również w Brzegu Dolnym odbył się II Puchar Polski
Seniorów w zapasach w stylu
wolnym. Tamtejsze obiekty
okazały się więc szczęśliwe dla reprezentantów Greiner Mazowsze, bowiem po
medalach naszych kadetek
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, kolejny medal stał się udziałem Szymona
Piątkowskiego. W kategorii wagowej do 74 kg zapaśnik z Teresina
wywalczył brązowy medal. Tak więc, podobnie jak nie tak dawno
w Krotoszynie, znowu stanął na podium najliczniej i najsilniej obsadzonej wśród seniorów kategorii wagowej do 74 kg. Tym samym, potwierdził swoją przynależność do czołówki krajowych zapaśników.
Gratulujemy!
/red/
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