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TECHNIKA GRZEWCZA i SANITARNA
P.P.H.U Technika Grzewcza i Sanitarna, Szymanów 96-516, Skotniki 5, kom 506 138 632,
techgrzewcza@vp.pl, www.kubisiak.ngb.pl

Nowoczesne instalacje sanitarno-grzewcze
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne • Kolektory słoneczne
Instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne
Centralne odkurzacze
Wentylacja
BEZWYKOPOWE PRZECISKI POD DROGAMI - USŁUGI MINIKOPARKĄ
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NIE DLA LINII 400 KV W JAKTOROWIE

STR. 12

STR. 11
Rozmowa z Justyną

Kamińską,

animatorką

sportu i aktywności fizycznej
w Gminie Teresin. Organizuje
m. in. zawody sportowe, turnieje, zajęcia i spotkania rekreacyjne. Opowiada o swoich inspiracjach i pomysłach.
Więcej na str. 9

1 czerwca w Niepokalanowie odbywało się
bierzmowanie. Sakrament
przyjęło 87 osób. Bierzmowania udzielał Bp Rafał
Markowski, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej,
który jest bratem rodzonym
Grzegorza Markowskiego,
lidera zespołu „Perfect”.
Więcej na str. 7
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Z DRUGIEJ STRONY
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Lato tuż, tuż…
Szanowni Czytelnicy.
W czasie majowo-czerwcowych biesiad, kiedy zapach
grilla unosi się w powietrzu, oddajemy Wam do
rąk kolejny numer gazety
Teresin24.pl. Oby był dla
wszystkich ciekawą lekturą.
Co w gazecie? M. in. ciekawy
wywiad z Justyną Kamińską,
byłą zapaśniczką, animatorką
sportu w Gminie Teresin, relacje z kilku imprez związanych z Dniem Dziecka (Szymanów, Granice, Skrzelew),

relacja z Bożego Ciała w Parafii Niepokalanów. Oprócz
tego zajrzymy do Gminy
Jaktorów, gdzie mieszkańcy
protestują przeciwko budowie przesyłowej linii energetycznej. Za sprawą naszych
czytelników udamy się
w kolejną fascynującą podróż do Azji. Jest co czytać,
a więc…do lektury! Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś
dla siebie.

Powyborcze resume
źródło: www.demotywatory.pl
II turę wyborów w Gminie Teresin zdecydowanie wygrał Andrzej Duda.
W Gminie Teresin uprawnionych do głosowania było
8997 osób. Do wyborów
poszło 5351 osób – oznacza
to, że frekwencja w Gminie
Teresin wyniosła 59,48 %,
czyli była wyższa od tej
ogólnej krajowej frekwencji
(55.50 %).Wyniki w Gminie
Teresin: Andrzej Sebastian
DUDA – 3344 głosy, Bronisław Maria KOMOROWSKI
– 1945 głosów. Odnotowano 62 głosy nieważne.

Kampania prezydencka
toczyła się w dużej części
w internecie. Powstało tysiące memów i żartów obrazkowych. Kilka z nich publikujemy obok. Było groźnie,
było śmiesznie, było straszenie, było obiecywanie, było…
chyba wszystko. A teraz,
kiedy już jest po wyborach,
warto powiedzieć jedno:
niech będzie lepiej! Czego
i sobie i Państwu życzę.

Ssak z Tybetu?

Paweł Wróblewski,
Redaktor Naczelny

krzyżówkę udostępnia serwis krzyżówkowy szarada.net
Teresin24.pl Gazeta internetowa mieszkańców Gminy Teresin
Wydawca: SP Media. Redaktor naczelny: Paweł Wróblewski. Redaguje zespół. Kontakt: redakcja@teresin24.pl.
Kontakt ws. reklamy: reklama@teresin24.pl. Adres redakcji: Granice, ul. Spokojna 57, 96-515 Teresin. www.teresin24.pl.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych reklam.
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„Rodzina Razem” – udany i różnorodny festyn
rodzinny w Szymanowie
treningi i zawody sportowe,
m. in. nauka gry w tenisa
dla dzieci. Podczas festynu
odbywał się także mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami
„żonatych” i „kawalerów”.
Panowie żonaci wygrali 5-2.
Na scenie nie brakowało
muzyki i dobrego słowa do
Festyn Rodzinny pod
hasłem „Rodzina Razem”
to impreza, która odbyła
się w niedzielę, 31 maja
w Szymanowie. Festyn związany był z Dniem Dziecka,
dlatego organizatorzy podczas imprezy zapewnili dużą

wszystkich obecnych uczestników. Ponadto był również
kącik dla zdrowia oraz punkt
przygotowany przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
gdzie można było dowiedzieć się o zasadach i warunkach udzielania pomocy dla
najbardziej potrzebujących

ilość atrakcji dla najmłodszych. Można było skorzystać
z „dmuchańców”, karuzeli,
zjeść watę cukrową, pomalować buzie, wziąć udział
w wielu grach i konkursach
plastycznych. Oprócz tego
równolegle odbywały się

mieszkańców.
Festyn odbywał się na
terenie Szkoły Podstawowej
w Szymanowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt
i Rada Gminy Teresin,
Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Gminny Zakład

Gospodarki Komunalnej,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Szkoła Podstawowa w Szymanowie,
Sołectwo Szymanów, OSP
Szymanów.
/red./

Kolorowy i atrakcyjny Dzień Dziecka oraz
Osiedlowa Majówka w Granicach
z „Animajkowa”, konkursy
plastyczne, zabawa z Królikiem Bugsem, przeciąganie
liny. Ponadto można było
zobaczyć profesjonalny pokaz tresury psów, zaprezentowany przez Związek Kynologiczny w Polsce, oddział
w Radomiu. Atrakcją były

Niezwykle
bogata
w atrakcje była sobota,
30 maja w Granicach. Jednego dnia odbyły się dwie
duże imprezy, które były
częścią realizacji Funduszu
Sołeckiego.
O godzinie 12 rozpoczął

się Dzień Dziecka. Podczas
imprezy na dzieci i rodziców
czekały następujące atrakcje: dmuchańce, wata cukrowa, wozy strażackie OSP
Teresin i OSP Budki Piaseckie, malowanie buziek, gry
i zabawy z animatorkami
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także psy rasy Husky, przywiezione i zaprezentowane
przez dwoje mieszkańców
naszej Gminy. Obecni byli
także motocykliści. Nie zabrakło oczywiście słodyczy
i napojów dla dzieci. Podczas
ponad 3-godzinnej imprezy
ok. 250 dzieci wraz z rodzi-

cami i opiekunami dobrze
się bawiło. Dzień Dziecka
był zorganizowany przez Sołectwo Granice Osiedle oraz
Przedszkole Studio Dziecka
„FIGIEL”, w Granicach.
Majówka
Również w sobotę,
30 maja, w godzinach popołudniowych w Granicach odbyła się „Osiedlowa
Majówka”, zorganizowana

przez Radę Sołecką oraz OSP
Teresin. Była to impreza integracyjna i biesiadna. Na
scenie zaprezentowały się
zespoły „Kanon” i „Blue
Wall”, w kuchni polowej została ugotowana pyszna grochówka wojskowa, można
było również grillować.
Nie zabrakło także sąsiedzkich spotkań i rozmów przy
wspólnym stole. Gościem
specjalnym porannej oraz

popołudniowej imprezy był
Marek Jaworski, zastępca
Wójta Gminy Teresin.
Zarówno podczas Dnia
Dziecka oraz Majówki zbierane były pieniądze do
puszki w ramach pomocy
dla Pauliny Kosińskiej, mieszkanki Gminy Teresin, która
kilka tygodni temu została
ranna w poważnym wypadku
drogowym.
/red./
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Pożar w Kuźni Napoleońskiej? Fałszywy
alarm
5 maja o poranku, tuż
przed godziną 6 rano, jednostka OSP Paprotnia została zaalarmowana do Hotelu Kuźnia Napoleońska,
gdzie zgłoszono zadymienie
i możliwość pożaru. Na miejsce udał się zastęp strażaków
wozem 639[M]79 – GCBA
5/32 Scania P370. Dotarł
także zastęp z PSP Sochaczew 631[M]21 – GBA 2,5/24
Renault Midlum.

Po dojeździe okazało się,
iż alarm jest fałszywy i na
obiekcie nie było pożaru.
Działania strażaków polegały
na dokładnym sprawdzeniu
wszystkich zakamarków
hotelu, aby upewnić się,
że nie ma żadnego zagrożenia.
Po 40 minutach strażacy powrócili do koszar.
Krzysztof Szram,
OSP Paprotnia

Pożar kontenera ze śmieciami
na cmentarzu w Paprotni
Spokojny majowy poranek (03.05.) o godzinie 8.56
przerwał alarm w jednostce
OSP Teresin. Strażacy zostali
zadysponowani do pożaru
kontenera na śmieci znajdującego się na cmentarzu
w Paprotni, przy ul. Cmentarnej. Po kilku minutach zastęp

u stóp wałów Jasnej Góry,
aby oddać cześć Królowej
Polski, prosić ją o potrzebne
łaski i o wstawiennictwo dla
strażaków oraz ich rodzin.
W modlitwie strażackiej
uczestniczył również prezydent Bronisław Komorowski
wraz z ministrami i parlamentarzystami. Pielgrzymka
zgromadziła ogromne rzesze strażaków od półwyspu
helskiego, aż po najdalej

Rowerzyści na chodnikach
Można czy nie można?
Podobnie na wielu innych
w Teresinie. Albo rowerzyści jadący po chodniku
przy Szymanowskiej, szczególnie po stronie banku,
szczególnie w sobotę przed
południem. Albo sytuacja
w której żona, idąc rano do
pracy słyszy nagle za sobą :
„ja p….lę”, a po odwróceniu
widzi dwóch gimnazjalistów
jadących za nią po chodniku, ulica była oczywiście
pusta. Albo rowerzysta na
chodniku w Paprotni, jedzie po drodze dla pieszych
mimo, że po drugiej stronie ulicy jest ścieżka rowerowa. Prawdziwym smaczkiem jest dla mnie sytuacja
z ostatniego wtorku, kiedy
skręcając samochodem
z Zielonej w Lipową zobaczyłem rowerzystę, który jadąc
Lipową od lasu ( po chodniku oczywiście) najpierw

wozem bojowym Jelcz GCBA
w pełnej obsadzie 6 druhów
udał się alarmowo na wskazane miejsce. Działania polegające na przelaniu kontenera wodą oraz ugaszenia
pożaru trwały ok godziny.
Dawid Klata, OSP Teresin

Strażacy ochotnicy z Gminy
Teresin na Jasnej Górze
26 kwietnia strażacy
z Gminy Teresin wraz
z pocztami sztandarowymi
udali się na ogólnopolską
pielgrzymkę strażaków na
Jasną Górę.
Strażackie spotkania
w Częstochowie organizowane są cyklicznie co pięć
lat. Ogromna liczba pocztów
sztandarowych z ochotniczych i państwowych straży
pożarnych gromadzi się

Nasz czytelnik, Sławomir
G., poruszył ważny temat:
rowerzyści jeżdżący chodnikami. – Jest to zagrożenie zarówno dla pieszych
i rowerzystów. Policja ma to
w nosie, woli się czaić z radarem na Zielonce – napisał
do redakcji. Przyjrzyjmy się
tej sprawie.
List czytelnika
„Rowerzyści na chodnikach to zagrożenie zarówno
dla pieszych i rowerzystów.
Problemem dla mnie jest
sytuacja, bardzo typowa,
kiedy idąc np. ulicą Rynkową
w godzinach popołudniowych muszę schodzić z drogi
rowerzyście, albo dwóm jadącym obok siebie. W tym
czasie na drodze nie ma
żadnego samochodu, wie
Pan dobrze że ruch na tej
ulicy, poza sobotnim przedpołudniem, jest minimalny.
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przejechał mi przed nosem
po pasach dla pieszych,
a potem wjechał na wąski
chodniczek obok komisariatu
i pojechał nim w kierunku
Urzędu Gminy. Wszystko to
odbyło się na oczach policjanta, który w tym momencie wychodził z komisariatu.
Pewnie patrzył w tym czasie czy aby na pewno mam
zapięte pasy. Myślę, że potrzebna jest akcja informacyjna, bo z rozmów jakie na
ten temat przeprowadziłem
wynika, że ludzie po prostu
nie wiedzą kiedy można,
a kiedy nie można jeździć rowerem po chodniku. Pozdrawiam, Sławomir G.”
Potrącenie nauczyciela
„No i niestety mamy
przykry incydent, mam nadzieję że nic poważnego się
nie stało. 2 czerwca rano
w
okolicach
Szkoły

Podstawowej w Teresinie
dziewczyna z 6 klasy jadąc
po chodniku potrąciła nauczycielkę. Karetka zabrała
ją na badania, nie wiem co
się stało, ale sprawa wyglądała poważnie. Najgorsze
jest jednak to, że większość
świadków zdarzenia i osób
je komentujących uważa,
że po chodniku „podobno”
można jeździć rowerem.
Pozdrawiam, Sławomir G.”
Regulacje prawne
Generalna zasada brzmi:
rowerem po chodniku jeździć
nie wolno (artykuł 26 Prawa
o Ruchu Drogowym). Od tej
zasady istnieją jednak trzy
wyjątki. Rowerzysta może
jechać po chodniku gdy:
-jedzie z dzieckiem do lat
dziesięciu lub
-podczas złej pogody
(śnieg, silny wiatr, ulewa,
gołoledź, gęsta mgła) lub

wysunięte ku górom jednostki straży pożarnej oraz
reprezentantów jednostek
strażackich zza naszych granic. Całe wydarzenie zostało
ubogacone poprzez występ
ponad 150 orkiestr strażackich z OSP. Strażacka modlitwa na Jasnej Górze, pokazuje, iż istotną wartością dla
poświęcających swoje życie
i zdrowie rycerzy świętego
Floriana, jest wiara, której

-są spełnione jednocześnie trzy warunki:
chodnik ma co najmniej
dwa metry szerokości,
ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie
zabudowanym),
brakuje oddzielonej drogi
dla rowerów oraz pasa ruchu
dla nich przeznaczonego.
Jazda na rowerze z dzieckiem do lat 10 w przyczepce
po chodniku
Od maja 2011 roku przewożenie dzieci w przyczepkach na rowerze jest legalne.
Pojawia się zatem pytanie
czy mamy prawo jechać rowerem po chodniku ciągnąc
za sobą przyczepkę, w której
jest dziecko do lat 10. Niestety paragraf, który mówi
o opiece nad dzieckiem
nie ma tutaj zastosowania.
punkt 5 artykułu 33 ustęp
1 mówi, że rowerzysta może
jechać rowerem po chodniku
gdy:
-opiekuje się on osobą
w wieku do lat 10 kierującą
rowerem;

się nie wstydzą i którą głoszą
na całą Polskę za pośrednictwem Jasnogórskiej Pani.
Adam Krukowski,
OSP Teresin

Kluczowe tutaj jest
stwierdzenie „kierującą rowerem”. Dziecko siedzące
w przyczepce nie kieruje
rowerem. Z tego wynika,
że: z dzieckiem w przyczepce możemy jechać jedynie po jezdni, lub ścieżce
rowerowej.
Zdrowy rozsądek
Warto przestrzegać
prawa i nie jeździć po chodniku rowerem i nie stwarzać
zagrożenia dla pieszych. Tym
bardziej, kiedy jest dużo
miejsca na ulicy. Warto też
jednak mieć na uwadze
swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Jadąc rowerem
pewniej czujemy się na
chodniku, ale jeśli już wjedziemy na niego, to przede
wszystkim zwracajmy uwagę
na pieszych. Cały ten temat
to niestety często wybieranie mniejszego zła. Jeżdżąc
rowerem po chodniku nie zachowujemy się przepisowo,
ale dbamy o swoją wygodę
i bezpieczeństwo.
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70 rocznica zakończenia II Wojny Światowej
oraz Dzień Strażaka w Gminie Teresin
udokumentowano ponad 90
zgonów osób z Gminy Teresin, z czego ponad połowa to
ojcowie i bracia z klasztoru
w Niepokalanowie oraz
siostry Niepokalanki z Szymanowa – mówił Wójt
Olechowski. Podkreślał też,
że „my Polacy mamy chyba
największe prawo do czczenia tej rocznicy ponieważ
to wszystko zaczęło się
u nas, na naszej polskiej
ziemi działy się te największe
działania wojenne. Polacy
stracili 16 % zasobów ludzkich, najwięcej ze wszystkich
uczestników II Wojny”.

Obchody 70. Rocznicy
zakończenia II Wojny Światowej połączone z Gminnym
Dniem Strażaka to uroczystości, które 10 maja odbyły
się w Gminie Teresin. – Czas
wojny to okres bestialstwa
i heroizmu. Jako naród,
jako ofiara II Wojny Światowej, wyszliśmy z tego czasu
z podniesioną głową. Dochowaliśmy wierności ojczyźnie i Panu Bogu. Możemy z czystym sercem
powiedzieć, że jako naród,
obroniliśmy nasze Westerplatte – mówił podczas
uroczystej mszy świętej
o. Sebastian Bielski, wikariusz parafii Niepokalanów.
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą
o godzinie 10 w bazylice
w Niepokalanowie, którą
odprawił i homilię wygłosił
o. Sebastian Bielski, wikariusz parafii Niepokalanów.
Przypominał niezliczone
morderstwa i zagładę milionów ludzi w obozach,
krematoriach, więzieniach
i miejscach kaźni. Jak podkreślał, „czas wojny to zniszczenia, śmierć i bestialstwo,
ale też okres heroizmu”.–
II Wojna Światowa miała
charakter totalny. Była to

celowa eksterminacja milionów ludzi. Jednak wiemy
też, że było to wielkie zwycięstwo człowieka. Wśród
wielu heroicznych postaw
nam szczególnie bliska jest
osoba Maksymiliana Kolbe,
który stanął naprzeciw tego
misterium zła i zwyciężył.
Oddając życie za współwięźnia pokazał prawdziwą miłość Chrystusa – wyjaśniał
o. Bielski.
Po mszy świętej dalsze uroczystości odbyły się
w okolicach dworca kolejowego. Odśpiewano hymn
państwowy, a następnie
delegacje władz oraz szkół
z terenu Gminy Teresin złożyły kwiaty przy pomniku
ofiar II Wojny Światowej.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy
Teresin, Marek Olechowski.
Szczegółowo przypomniał
konkretne wydarzenia
i działania wojenne na terenie Gminy Teresin (wówczas Gminy Szymanów). Już 1 września po południu
w Szymanowie spadły pierwsze bomby na tym terenie,
a 5 września został zbombardowany pociąg osobowy,
w którym zginęło wiele osób.
W sumie podczas II Wojny

Dzień strażaka
Obchody zakończenia
II Wojny Światowej w Gminie Teresin połączone były
z Gminnym Dniem Strażaka.
Na terenie gminy jest 7 jednostek ochotniczych, które
zrzeszają ponad 200 członków, w tym OSP Niepokalanów, straż pożarna złożona
z braci franciszkanów. Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie i Paprotni jest
włączona w Krajowy System
Ratowniczy.

- Strażacy to jest grupa ludzi, która ma największe zaufanie społeczne, a to co robią dla nas jest nieocenione.
Są zawsze w gotowości,
kiedy jest potrzeba działania
i doświadczamy tej pomocy
na każdym kroku. Życzę
wam zdrowia i wytrwałości,
a jednocześnie chciałbym,
abyście występowali tylko
w galowych mundurach,
a nie w ogniu czy klęskach
żywiołowych – mówił Wójt
Marek Olechowski. Gośćmi
specjalnymi wczorajszych
uroczystości byli Adam
Orliński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
oraz przedstawiciele jednostki Państwowej Straży
Pożarnej z Sochaczewa:
bryg. mgr inż. Wiesław Mirosław Gorzki, Zastępca
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz
bryg. mgr inż. Tomasz Stasiak, Dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Sochaczewie.
Tradycyjnie, podczas Dnia
Strażaka zostały wręczone

medale i odznaczenia.
Brązowy medal za zasługi
dla pożarnictwa otrzymali:
Jan Klocek, Grze-

lat służby, Janusz Kulak –
30 , Janusz Tomoń – 25,
Jerzy Kozikowski – 15,
Marek Gąsiorowski – 10,

gorz Bylicki, Tomasz Wysocki, Wiesław Koc (OSP
Niepokalanów)

Andrzej Kopczyński – 10,
Stefan Banaszczuk – 5,
Wiesław Koc – 5, Krzysztof
Kotabra – 5 (wszyscy OSP
Niepokalanów).

Odznakę Wzorowego
Strażaka otrzymali:
Marcin Badowski, Przemysław Ratowski, Marek
Roszewski, Piotr Cudnik,
Małgorzata Rosa, Dawid
Klata, Łukasz Zając, Dominik
Kierzkowski.
Medale za wysługę lat
otrzymali:
Czesław Ocetek – 50

Paweł Wróblewski
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Bank Spółdzielczy w Teresinie
z Pucharem Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bank Spółdzielczy w Teresinie otrzymał Puchar Mazowieckiej Izby Rolniczej za
najciekawsze stoisko branży

rolniczej podczas XXII Targów
Rolnych i Przedsiębiorczości.
Impreza odbyła się 26 kwietnia w Sochaczewie.

- Według mnie wyróżnienie jest tym cenniejsze,
ponieważ nasz Bank pierwszy raz uczestniczył w tej imprezie – mówi Wanda Wróblewska, Prezes Zarządu BS
Teresin. Targi Rolne i Przedsiębiorczości mają za zadanie promować i doceniać
wszelką działalność związaną z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Jak
podkreśla Wanda Wróblewska oferta BS Teresin jest dobrze promowana i skutecznie dociera do obecnych i
nowych klientów banku.
Ponadto teresiński bank jest
bardzo przyjazny i otwarty
dla rolników. – Około ¼ naszego portfela kredytowego

to kredyty udzielone właśnie rolnikom. Muszę dodać,
że właśnie rolnicy są jednymi
z lepszych klientów naszego
Banku, ponieważ kredyty
spłacają terminowo, co bardzo istotnie wpływa na dobrą
jakość portfela kredytowego.
Chcemy dalej utrzymywać
i współpracować z tą grupą
klientów, a przez to mocno
wspierać polskie rolnictwo.
Nagroda, którą otrzymaliśmy, jest dla nas potwierdzeniem tej dobrej współpracy
i dodatkową motywacją do
lepszej pracy – wyjaśnia
W. Wróblewska.

8 czerwca 2015 r.

Nad morze do
Sarbinowa. Zapisy na
kolonie letnie
Trwają jeszcze zapisy na
wakacyjny wyjazd dla dzieci
rolników. Warunkiem uczestnictwa ze zniżką dla dzieci
w wieku od 10 do 16-tego
roku życia jest ubezpieczenie w KRUS choć jednego
z rodziców lub prawnych
opiekunów. Rodzice opłacają tylko część kosztów
pobytu, a pozostałą część
(1000 zł) pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzieci będą na IV
turnusie od 7do 20 sierpnia
2015 r. W tym roku będzie
to wyjazd nad Morze Bałtyckie, do Ośrodka „Neptun”

w Sarbinowie. Planowany
program kolonii: zwiedzanie
okolic, kąpiele w morzu, nauki pływania i gry plażowe,
ogniska, gry i zabawy na
ośrodku, zawody sportowo
-sprawnościowe, wycieczki
autokarowe do miejscowości: Międzyzdroje, Szczecin,
Kołobrzeg, Koszalin, rejs
statkiem, dyskoteki i inne
atrakcje. Więcej szczegółów
i zapisy: Tadeusz Szymańczak, tel. 502 695 300,
szymanczak@kukurydza.
home.pl

podziękować Radzie Sołeckiej, mieszkańcom oraz
strażakom za pomoc w organizacji, zaangażowanie
i obecność na naszej imprezie. Dziękuję również
Wójtowi oraz Bankowi
Spółdzielczemu w Teresinie

za wsparcie finansowe –
powiedziała G. Grzegorek,
która już snuje plany i wizje
organizacji kolejnych spotkań dla mieszkańców.

/Red./

Działo się w Skrzelewie!
Dzień dziecka i piknik rodzinny

Rada Sołecka i mieszkańcy miejscowości Skrzelew wymyślili i zorganizowali dla siebie ciekawy
sposób spędzenia czasu
oraz integracji sąsiedzkiej.
6 czerwca w świetlicy OSP
Skrzelew odbył się piknik
rodzinny połączony z Dniem
Dziecka.
Nowa sołtyska Skrzelewia, Grażyna Grzegorek chce

aktywnie współpracować
z mieszkańcami. Jednym
z pierwszych pomysłów było
zorganizowanie w budynku
OSP Skrzelew wspólnego
spotkania dla wszystkich
mieszkańców. Takie spotkanie odbyło się w sobotę,
6 czerwca. – Jeździłam osobiście do każdego domu,
aby zaprosić wszystkich
mieszkańców na nasz piknik, aby każdy poczuł się

doceniony i zechciał przyjść
– powiedziała w rozmowie
z T24 Grażyna Grzegorek.
To okazało się skuteczne ponieważ na imprezę dotarło
oko 70 osób z miejscowości.
W przygotowanie poczęstunku włączyli się niemal
wszyscy, przynosząc kiełbaski, ciasto czy napoje. Jak widać na zdjęciach stoły przepełnione były smakołykami,
a grillowanie odbywało się

na kilka rusztów jednocześnie. Ponadto zapewniono
muzykę do tańca oraz różne
atrakcje dla dzieci, m. in. wóz
strażacki, malowanie buziek,
gry sportowe. Odbył się również konkurs przeciągania
wężem strażackim. Gościem
specjalnym pikniku był Wójt
Marek Olechowski.
- Nasze spotkanie uważam za bardzo udane. Chcę
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Niepokalanów: Brat wokalisty „Perfectu”
udzielił sakramentu bierzmowania
zespołu „Perfect”.
- Dziękuję , że Ksiądz Biskup zechciał przyjąć nasze
zaproszenie i sprawić tym
naszym „bobasom” prezent
na Dzień Dziecka. Drodzy
kandydaci do bierzmowania, chcę żebyście naprawdę
szczerze otwierali dziś swoje
serca. Może nie rozumiecie
do końca, co dziś się będzie
działo, ale proście, aby Duch
Święty Was przenikał – mówił na początku uroczystości
o. Andrzej Sąsiadek, Proboszcz Parafii Niepokalanów.
1 czerwca w Niepokalanowie odbywało się
bierzmowanie. Sakrament

przyjęło 87 osób. Bierzmowania udzielał Bp Rafał Markowski, Biskup Pomocniczy

W imieniu rodziców Biskupa witali Państwo Tomasz
i Jolanta Daczko. – Chcemy,
aby nasze dzieci rozpoczęły

Diecezji Warszawskiej, który
jest bratem rodzonym Grzegorza Markowskiego, lidera
T

E

K

S

T

S

P

O

N

S

O

R

O

W

A

N

dziś ten ważny etap dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Wiemy ile zagrożeń i niebezpieczeństw niesie dorosłe
życie, dlatego pragniemy,
aby Duch święty zastąpił
na nasze dzieci i udzielił im
darów, aby potrafili trwać
w wierze i dokonywali dojrzałych, mądrych wyborów,
a swoim zachowaniem dawali świadectwo przynależności do Chrystusa w każdej sytuacji swojego życia
– mówili.
Po homilii i modlitwach
związanych z sakramentem nastąpił najważniejszy
obrzęd bierzmowania. Na
głowę poszczególnego kandydata biskup wkładał rękę

namaszczając równocześnie czoło Krzyżmem świętym i wypowiadając słowa:
„Przyjmij znamię Daru Ducha
Świętego”. Bierzmowany
odpowiada: Amen. Biskup
z Pokój z tobą. Bierzmowany:
I z duchem twoim.
Przygotowania do przyjęcia bierzmowania rozpoczęły
się jesienią poprzedniego
roku. Młodzież przez kilka
miesięcy spotykała się z animatorami oraz uczęszczała
na Msze Święte i nabożeństwa. Ze względu na zaniedbania przygotowań, spora
grupa młodzieży nie została
dopuszczona do przyjęcia
sakramentu.
/PW/

Y

Warto przejść na gaz ziemny. To się opłaca!
Gaz ziemny jest coraz tańszy i coraz bardziej
opłacalny. Świadczy o tym
już ponad 1000 zawartych
umów przyłączeniowych
– mówi Jerzy Trzciński,
Dyrektor Zarządzający SIME
Polska.
- Czy jest Pan odbiorcą
gazu ziemnego?
Jerzy Trzciński: Tak, oczywiście. Nie wyobrażam sobie
innej możliwości (śmiech).
Mieszkam pod Warszawą,
w miejscowości gdzie
co prawda nie dociera sieć
gazowa SIME Polska, ale jestem przyłączony i korzystam
z gazu ziemnego poprzez
inną firmę, a stawki opłat
są na tym samym poziomie.
- Jest Pan zadowolony?
To się opłaca?
JT: To się opłacało już
dawno, ponieważ korzystanie z gazu daje wiele korzyści, a obecnie tym bardziej
to się opłaca, ponieważ gaz
ziemny mocno tanieje i myślę, że będzie jeszcze tańszy.
SIME Polska od 1 kwietnia br.
wprowadziła swoją nową Taryfę, z niższymi niż przednio
stawkami, gdzie już te obniżki cen są uwzględnione.
Ponadto obok niższych cen

z Taryfy, na okres od 1 maja
do 31 lipca udzieliliśmy klientom rabatu – dodatkowej
obniżki ceny za gaz. Także
i ja jestem zadowolony i nasi
klienci również.
- Skąd ta pewność, że gaz
będzie jeszcze tańszy?
JT: Takie są stałe tendencje rynkowe. Ceny gazu
ziemnego z uwagi na uwarunkowania zawarte w kontraktach z Rosją z 9 miesięcznym opóźnieniem reagują
na to co się dzieje na rynku
ropy naftowej, a ceny ropy
zaczęły spadać w połowie
czerwca 2014 r.
- SIME Polska dostarcza
gaz ziemny na naszym terenie już blisko 6 lat. Czy dużo
osób zdecydowało się na
przyłączenie?
JT: Liczba klientów
każdego miesiąca szybko
rośnie. Obecnie mamy zawartych ponad 1000 umów
o przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto warto zauważyć, że przez tyle lat
żaden konsument nie zrezygnował, nikt z klientów
nie odłączył się od naszej
sieci. Mamy więc jedynie
przyrost, bez żadnych strat.
To na pewno jest również
dowodem potwierdzającym

moje wcześniejsze słowa, że
gaz ziemny się opłaca. Dlatego też w ciągu ostatnich
5 lat zbudowaliśmy ponad
110 km sieci gazowej.
- Mówiliśmy o cenach,
a co oprócz tego może zachęcić potencjalnych klientów do przyłączenia?
JT: Uzupełniając temat
cen warto dodać, że często mówi się że węgiel jest
tańszy, ale np. korzystając
z węgla czy eko-groszku,
każdy ponosi jeszcze koszty
zawarte w rachunku za prąd
– praca silnika podajnika oraz
elektrycznie podgrzewanie
wody latem. Są przecież
także koszty butli gazowej
do kuchni i wiele innych tego
typu obciążeń, poza kosztami zakupu samego węgla.
Często o tym zapominamy.
A ponadto przecież cały czas
walczymy z kurzem i popiołem. Gaz ziemny to z jednej
strony korzyści ekonomiczne,
a z drugiej wygoda i komfort
użytkowania. Mówię to nie
tylko jako Dyrektor firmy gazowej, ale przede wszystkim
jako zadowolony odbiorca
gazu w swoim domu.
- Ale wegiel to nasz
skarb narodowy…
JT: Zgadzam się, ale

najlepszym sposobem zużycia węgla są wielkie elektrownie, które wyposażone
są w zaawansowane układy
odpylające, czyszczące spaliny, chroniące środowisko.
Tego mały odbiorca nie zrobi
i dlatego co kilka lat wchodzą coraz ostrzejsze przepisy
co do czystości spalin, które
w niedługim czasie pewnie
obejmą indywidualnych
użytkowników.
- Wracając do gazu,
może Pan przypomnieć
podstawowe kroki, jakie
musi wykonać osoba zdecydowana na przyłączenie
do sieci gazowej?
JT: Faktycznie, procedura
przyłączenia może wydawać
się dziwnie rozbudowana,

więc omówię to w skrócie.
Należy wykonać 2 kroki:
Po pierwsze należy złożyć
wniosek o przyłączenie, dostępny w naszym Biurze Obsługi Klienta lub na stronie
www.simepolska.pl i zawrzeć
z nami umowę o przyłączenie, a po drugie należy
wybrać wykonawcę instalacji wewnętrznej, najlepiej
takiego, który poprowadzi
całą procedurę, łącznie
z niezbędnymi formalnościami (mapki, projekt, pozwolenie na budowę, dziennik budowy). W rejonie
Sochaczewa i Teresina jest
kilka firm wykonawczych,
które wyspecjalizowały się
w kompleksowej obsłudze,
to znaczy załatwiają za

klienta niemal wszystko
co związane jest z przyłączeniem do sieci gazowej. Dzięki
temu klient sam nie musi
załatwiać zbyt wielu spraw.
Warto jednak zawsze porównać ich (wykonawców)
oferty.
Dziękujemy za rozmowę.
Szczegółowe informacje:
www.simepolska.pl,
adres biura: Sochaczew,
ul. Warszawska 31,
telefon 46 862 43 38.
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Przegląd prasy: Na tropie zagadkowej zbrodni
– gra terenowa w Teresinie

Takiego wydarzenia
jeszcze w gminie Teresin
nie było. Po raz pierwszy
tutejsi mieszkańcy mogli
wziąć udział w questingu.
To zabawa na wzór harcerskich podchodów, którą
doskonale pamiętają szczególnie dzisiejsi trzydziestolatkowie i starsi. W niedzielę
24 maja uczestniczyły w niej
całe rodziny, od dzieci po ich
dziadków. Jak się okazało,
pomysł był strzałem w dziesiątkę. – W zasadzie znalazłem się tu przypadkowo,
za namową wnuczki, ale
jestem pod wielkim wrażeniem organizacji tego typu
zabawy integracyjnej oraz
przygotowanych atrakcji –
mówił pan Andrzej z Sochaczewa, który na trasę podchodów wyruszył z wnuczką
i zięciem.
Pasmo zagadek
Również i pozostali
uczestnicy bawili się świetnie już od momentu startu.
Ten, zlokalizowany był przy
ośrodku „Leśne Zacisze”

w Teresinie. Punktualnie
o godzinie 16:00 zebranych
przywitał wice-wójt Marek
Jaworski, który nie tylko życzył udanej zabawy, ale już
na wstępie zaprosił uczestników na podsumowanie
imprezy przy grillu.
Questing często określa
się jako turystykę z zagadkami, coś w rodzaju odkrywania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego. To zabawa,
która świetnie łączy ze sobą
elementy harcerskich podchodów oraz gry terenowej,
a jej zwieńczeniem jest skarb
ukryty na końcu trasy. Aby go
odnaleźć, należy najpierw
rozwiązać szereg zagadek.
W teresińskim questingu,
opierały się one na historii
związanej z życiem i tragiczną
śmiercią księcia Władysława
Druckiego-Lubeckiego.
- W ten sposób poprzez
zabawę poznajemy dziedzictwo miejsca, które ściśle wiąże się z historią naszej
gminy, spędzamy czas bardzo
aktywnie i do tego wśród

rodziny i znajomych, a tego
nie da się kupić za żadne
pieniądze świata – mówił
wicewójt Marek Jaworski,
jeden z głównych organizatorów imprezy, jednocześnie
wyjaśniając - Na początku
każdy dostaje mapkę i opis
wierszem do zrealizowania.
Wędruje zgodnie z instrukcjami, rozwiązując zagadki
i łamigłówki. Na wytrwałego
i uważnego wędrowca czeka
skarb.
W tym przypadku była
nim pieczęć z wizerunkiem
pałacu - stanowiącego niegdyś majątek księcia Władysława. Uczestnik, który
przybił ją na swej mapie, po
powrocie do punktu startu
meldował wykonanie zadania. Pieczątkę kryły konary
jednego z drzew. Nieopodal
miejsca, w którym ponad sto
lat temu zamordowano ks.
Druckiego-Lubeckiego.
Śmiech i zabawa
Co ciekawe, byli też tacy,
którzy o pieczęci po prostu
zapomnieli i musieli po nią
wrócić, pokonując jeszcze
raz całą trasę. Ta na szczęście nie była aż tak długa,
za to obfitowała w wiele zadań, które podczas spaceru
zmuszały do wytężonej pracy
intelektualnej.
- Nie mam pojęcia, co tu
wpisać, element tutejszego
runa leśnego z literą „w”
w środku – zastanawiała się
pani Jola z Granic, rozglądając się dookoła.

Grupa harcerzy miała łatwiej, rozwiązywali zagadki
wspólnie. Byli też tacy, którzy chcieli być pierwsi,
w pośpiechu zupełnie myląc
hasło rozwiązania. Dlatego
śmiechu i radości na trasie
nie brakowało.
Kolejne miejsca na
szlaku, prowadzącym przez
teresiński las, można było
odszukać poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i
wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Co
warto podkreślić, wszystkie

informacje zawarte zostały w wierszowanych
wskazówkach.
Teresiński questing zorganizowała Gmina Teresin
we współpracy ze stowarzyszeniem LGD ,,Ziemia
Chełmońskiego”. Każdy
uczestnik dostał też pamiątkową koszulkę, a po zakończeniu ponad godzinnej
wędrówki, startujący mogli
odpocząć w bezpłatnym
grillowym ogródku i wysłuchać minirecitalu piosenki
sentymentalnej.

- Cieszę się, że wszystko
się udało, być może kiedyś
uda się powtórzyć jeszcze
raz tego typu zabawę – zakończył wice wójt, który od
wszystkich uczestników zebrał brawa, za trud włożony
w organizację teresińskiej
edycji questingu.
Źródło: „Express Sochaczewski” z dnia 2 czerwca
2015 r., nr 22(675), autor:
Marcin Odolczyk

Najwięcej książek czyta Pani Irena, 94 letnia czytelniczka

Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek przypadły
19 maja. W tym dniu przygotowaliśmy dla naszych
najlepszych czytelników
uroczyste spotkanie w bibliotece. Obecni byli także

przedstawiciele władz: swoją
osobą zaszczycił nas wice
wójt Gminy Teresin Pan Marek Jaworski, oraz sekretarz
Gminy pani Grażyna Cierpis- Przysucha. W przeprowadzonym rankingu na naj-

więcej przeczytanych książek
w tym roku zaszczytne
pierwsze miejsce zajęła Pani
Irena Lewandowska – nasza
wierna czytelniczka. Niestety
z przyczyn zdrowotnych nie
mogła osobiście uczestniczyć
w spotkaniu, ale w zamian
otrzymałyśmy wzruszający list. Nie byłoby w tym
nic dziwnego gdyby nie to,
że Pani Lewandowska ma
94 lata - i powiem jednotylko pozazdrościć!! Jak pisze
w liście, zaczęła czytać mając 6 lat i pokochała książki
i ta miłość idzie z nią przez
całe życie. Morał z tego taki:

czytać, czytać i jeszcze raz
czytać!! Przychodźcie do biblioteki i zostańcie naszymi
przyjaciółmi.
Drugie miejsce zajęła
Pani Anna Rachcińska , trzecie Pani Maria Damentko.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy. Każdy z zaproszonych gości otrzymał
pamiątkowy album o Teresinie. Uwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek
i miła pogawędka przy kawie.
Chciałabym podziękować wszystkim czytelnikom
Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie, za to,

że przychodzicie, że czytacie ,że wypożyczacie nasze
książki. Staramy się, aby
nasz księgozbiór był na
tyle ciekawy aby zaspokoić
najbardziej wymagających
czytelników. U nas każdy
znajdzie coś dla siebie- od
najstarszych zaczynając
na najmłodszych kończąc.
Oprócz tego zapraszamy do
kącika młodego czytelnikagdzie w miłym otoczeniu
dzieci mogą sprawdzić swoje
umiejętności plastyczne. Zapraszamy na nasza stronę internetowa (na stronie znajduje się katalog on-line gdzie

każdy może sprawdzić czy
interesująca go książka jest
dostępna w bibliotece) oraz
do polubienia nas na facebook-u, można tam znaleźć
informacje o tym co dzieje
się lub co będzie się działo w
bibliotece. Zapraszamy oczywiście do samej biblioteki,
gdzie oprócz wypożyczania
książek można bezpłatnie
skorzystać z Internetu .
A jest to możliwe dzięki
Fundacji Orange, z która
mamy podpisana umowę.
Aleksandra Starus, p.o.
dyrektor GBP

innym animatorom w pracy.
W 2014 roku stworzyliśmy
w fundacji 6 poradników,
jednego z nich jestem współautorką. Poradnik dotyczy
pracy z przedszkolakami na
Orlikach pt. „ Przedszkolaki

Staram się słuchać ludzi,
rozmawiać z nimi. Dzięki
temu wiem czego oczekują
ode mnie inni, jako animatora sportu.
T24: Ile czasu jesteś już
animatorką? Ile imprez
zorganizowałaś?
JK: Animatorką jestem
od 3 lat, od tego czasu zorganizowałam kilkanaście
imprez sportowych na terenie naszej gminy. Współpracuję z różnymi organizacjami wspierającymi sport

na Orliku”. Dostępny jest na
stronie internetowej www.
frkf.pl.
T24: Dlaczego to robisz,
dlaczego Ci na tym zależy?
Przecież ludzie w większości skupiają się na sobie i nie
mają czasu dla innych?
JK: Ja zupełnie inaczej do
tego podchodzę. Doświadczenia życiowe pokazały mi,
że życie to chwile które nadają sens całemu naszemu
istnieniu. „Carpe diem”, jak
napisał Horacy. Dlatego lubię i z chęcią angażuję się
w różne akcje społeczne.

powszechny i dzięki temu
mogę organizować coraz
więcej eventów sportowych
w Gminie Teresin oraz pozyskiwać sponsorów, dzięki
którym mogę realizować
projekty.
T24: Co w tej Twojej
działalności daje Ci największą frajdę?
JK: Największą przyjemność czerpię z zadowolenia
ludzi oraz uśmiechów pojawiających się na twarzach
najmłodszych uczestników
sportu. To jest dla mnie największym podziękowaniem,

Justyna Kamińska. Animatorka sportu
i aktywności fizycznej w Gminie Teresin.
Organizuje m. in. zawody sportowe, turnieje,
zajęcia i spotkania rekreacyjne. Opowiada
o swoich inspiracjach i pomysłach.
T24: Skąd u Ciebie taki
zapał do organizacji różnych
sportowych wydarzeń? Skąd
inspiracja i tyle pomysłów?
Justyna Kamińska: Inspiracje czerpię od ludzi,
którzy mnie otaczają, od
osób związanych ze sportem,
a także od tych, co dopiero
rozpoczynają przygodę ze
sportem. Od prawie 2 lat
współpracuję z Fundacją
Rozwoju Kultury Fizycznej,
uczestniczę w projekcie
Akademii Animatora gdzie
zdobywam specjalistyczną
wiedzę na temat uprawiania rekreacji ruchowej przez
wszystkie grupy wiekowe.
Biorę udział w kursach
i szkoleniach prowadzonych
przez Akademie Wychowania Fizycznego w Warszawie,
na której studiowałam. Także
sama szukam nowych pomysłów i ciekawych inicjatyw
społecznych, które aktywizują lokalną społeczność do
uprawiania rekreacji ruchowej. Na szkoleniach w fundacji spotykamy sie kilka razy
w roku. Są to ludzie z całej
polski, wymieniamy sie ciekawymi pomysłami, razem
próbujemy tworzyć różne
projekty, które później służą

a zarazem potwierdzeniem,
że to co robię jest ważne
dla innych i sprawia im
przyjemność.
T24: Ostatnio skupiasz
się na seniorach, organizując dla nich różne aktywności. Dlaczego?
JK: Mam takie marzenie,
aby w naszej gminie seniorzy
czuli się wyjątkowo dobrze,
aby ich aktywność fizyczna,
społeczna, poczucie wartości oraz dobre samopoczucie było dla nich celem, który
osiągają każdego dnia. Właśnie dlatego mogę pracować
z seniorami. Osobą, która
zainspirowała mnie swoją
inicjatywą do tego projektu
jest Pan Marek Jaworski,
zastępca Wójta. To właśnie
dzięki Panu Markowi moja
przygoda z seniorami mogła
się rozpocząć. Jest jeszcze
jedna osoba dzięki której
mogłam rozpocząć prace nad
tym projektem - to Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Pan Krzysztof Walencik, który wspiera mnie
w każdym ciekawym pomyśle oraz pokazuje szeroki
wachlarz możliwości w dążeniu do realizacji założonych
inicjatyw.
T24: Czy seniorzy z naszej
gminy chcą być aktywni?
JK: Myślę, że tak. Powoli
„zarażam bakcylem sportowym” coraz większą liczbę
seniorów. Obecnie są to
głównie panie, ale cały czas
czekamy, aż nasze grono

Jak skutecznie aktywizować seniorów?
Lokalne Spotkanie Edukacyjne w Teresinie
Lokalne Spotkanie Edukacyjne odbyło się 11 maja
w „Kinie za Rogiem” w Teresinie. W spotkaniu udział
wzięli Seniorzy z naszej
gminy, przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni
goście. Spotkanie odbyło
się pod hasłem „Aktywizacja Seniorów w Gminie
Teresin”. Rozpoczęło się od
krótkiej prezentacji na temat projektu „Moje Boisko
Orlik 2012” oraz współpracy Seniorów z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Teresinie. Następnie zaproszeni goście obejrzeli
film dokumentalny na
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temat Aktywizacji Seniorów.
Po części teoretycznej odbył się pokaz ćwiczeń na
expanderach oraz gier rekreacyjnych dla seniorów.
Zagraliśmy w krykieta, bule
oraz kręgle fińskie. Spotkanie zakończyło się krótkim
panelem dyskusyjnym oraz
słodkim poczęstunkiem.
Patronat nad spotkaniem
sprawowała Gmina Teresin,
Fundacja Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Teresinie. Spotkanie zorganizowała Justyna Kamińska.

aktywnych seniorów zwiększy się o Panów chcących
aktywnie spędzać czas na
świeżym powietrzu. Panowie, serdecznie zapraszam
na wspólne spędzanie czasu
w tak miłym sportowym gronie! W naszej gminie mamy
kilka ciekawych propozycji
dla seniorów, m. in.: gimnastykę, marsze Nordic Walking oraz gry rekreacyjne.
T24: Jesteś teraz również
w radzie Sołeckiej Teresina.
Jakie to ma dla Ciebie znaczenie, co się z tym wiąże?
JK: W radzie sołeckiej
jestem od kilku miesięcy
i mam nadzieję, że uda nam
się wraz z resztą rady i sołtysem Teresina, Panią Katarzyną Klatą wdrożyć kilka
ciekawych inicjatyw społecznych sprzyjających aktywności mieszkańców naszego
sołectwa i gminy.
T24: Jesteś również
wybitnie uzdolnioną zapaśniczką, wielokrotnie zdobywałaś różne trofea. Czy
temat czynnego sportu już

R

E

K

za Tobą, czy masz może jeszcze pomysł, aby wrócić do
zapasów?
JK: Temat wyczynowego
sportu jest już dla mnie zamknięty. Ale masz rację,
w mojej głowie od pewnego
czasu jest kilka pomysłów,
aby wrócić do zapasów, ale
w innej roli. Jest to sport,
dzięki któremu bardzo dużo
osiągnęłam w życiu prywatnym i zawodowym. Mogę
śmiało powiedzieć, że sport
ukształtował mój charakter
oraz nadał odpowiedni tor
w moim życiu. Dlatego moim
marzeniem jest zaszczepiać
w młodych ludziach tą miłość do zapasów, jak kilkanaście lat temu ktoś tę miłość
zaszczepił we mnie. Paulo
Coelho powiedział „To możliwość spełnienia marzeń
sprawia, że życie jest tak fascynujące”, a więc …
Rozmawiał Paweł
Wróblewski
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8 czerwca 2015 r.

Konkurs „Angielska Piosenka” oraz „Dzień Języka Angielskiego”
w Szkole Podstawowej w Teresinie

Koniec kwietnia obfitował w Szkole Podstawowej
w Teresinie w wydarzenia
związane z nauką języka
angielskiego. Celem imprez było uświadamianie
uczniom korzyści płynących
z uczenia się języków obcych
i przybliżenie im kultury krajów anglojęzycznych.
Już po raz trzeci odbył się
konkurs muzyczny „Angielska Piosenka”. 21 kwietnia
2015 r. uczniowie klas III – VI
zaprezentowali swoje zainteresowania i umiejętności
muzyczne, wykonując przygotowane przez siebie piosenki w języku angielskim.
W tym roku jury konkursowe
w składzie p. Katarzyna Milanowska, p. Magdalena
Wośko i p. Edyta Wróblewska, mogło wysłuchać nie
tylko wokalistów, ale także
kilku ciekawych występów
zespołowych. Z uwagi na
wysoki poziom umiejętności, przyznano nagrody

w dwóch kategoriach: Wokalista i Zespół.
Oto wyniki konkursu:
Kategoria Wokalista
I miejsce – Łucja Majcher,
kl. IVc , Bruno Mars „Count
On Me”
II miejsce – Aleksandra
Sobota, kl. Vb, Adele „Someone Like You”
III miejsce – Urszula
Żochowska, kl. IVa, Emeli
Sande „Next To Me”
Wyróżnienia:
– Kinga Bodych, kl. IIIb,
Martina Stoessel „Underneath It All“
– Zofia Majcher, kl. Vc,
Leonard Cohen, „Hallelujah”
Kategoria Zespół
I miejsce – trio w składzie Łucja Majcher i Agata
Ziemian z kl. IVc oraz Zofia
Majcher z kl. Vc, Thomas
Morley „Though Philomena
Lost Her Love”
II miejsce – Gabriela Banaszek i Barbara Zielińska,
kl. VIc, Anna Kendrick „Cups”

III miejsce – Anna Kulicka
i Joanna Pisarkiewicz, kl. IVc,
The Beatles „Love Me Do”
Dzień Języka Angielskiego
Laureaci konkursu muzycznego zaprezentowali
swoje utwory przed całą społecznością szkolną podczas
Dnia Języka Angielskiego,
który odbył się 24 kwietnia.
Podczas tegorocznego
Dnia Języka Angielskiego
skupiliśmy się na tematyce
związanej ze Stanami Zjednoczonymi. Szkołę zdobiły
wykonane przez uczniów
plakaty, których tematyka
dotyczyła zagadnień związanych z kulturą amerykańską,
np. znane miasta, przyroda,
postacie z kreskówek Walta
Disney’a, Oskary… Na korytarzach spotkać można
było uczniów przebranych
m.in. za Myszkę Micki, Marylin Monroe, Psa Pluto
czy nieśmiertelnego króla
rocn’n’rolla – Elvisa Prestley’a. Podczas spotkania na
świetlicy szkolnej obejrzeliśmy prezentację o Stanach
Zjednoczonych, przedstawiciele klas IV – VI uczestniczyli w quizie o USA, w którym najlepszą znajomością
tematu wykazali się Maciej
Balcerak i Igor Bonat z klasy
Va. Uczniowie należący do
koła bibliotecznego zaprezentowali zabawny skecz pt.
„W sklepie”, ukazujący, jak
niezbędna jest znajomość

języków obcych we współczesnym świecie. Klasy młodsze miały okazję uczestniczyć
w nietypowej lekcji języka
angielskiego, podczas której
obejrzeli film animowany w
języku angielskim pt. „Wild
Animals” oraz nauczyli się
piosenki „The Wheels on
the Bus”. Gościem specjalnym tego dnia był pan Michał Śmigielski, mieszkaniec
Teresina, który podzielił się
z nami swoimi wspomnieniami i licznymi zdjęciami
z podróży do Stanów Zjednoczonych. Całość spotkania
poprowadzili uczniowie klasy
VIc, Zosia Haber i Mikołaj
Staniak.
Dzień Języka Angielskiego staje się powoli
szkolną tradycją, a jego organizacja angażuje coraz więcej
osób, które chcą włączyć się
w przygotowania. Nauczyciele języka angielskiego
w naszej szkole kierują
szczególne podziękowania

do rodziców, którzy pomogli
swoim dzieciom przygotować przepyszne smakołyki –
ciasta i babeczki dla uczniów
biorących udział w quizie
z wiedzy o USA.
Sukces powiatowy
Zwieńczeniem imprez
promujących naukę języka
angielskiego stał się niewątpliwy sukces w III Powiatowym Konkursie Języka
Angielskiego w Zespole
Szkół w Sochaczewie, w którym uczestniczyło sześciu
uczniów z klas III – VI: Rut Kamińska, Mateusz Białobrzeski i Szymon Króliczak z klas
trzecich oraz Radosław Goluch z klasy piątej, Barbara
Zielińska i Wiktor Wawrzynowski z klas szóstych. Trójka
naszych reprezentantów została nagrodzona:
Mateusz Białobrzeski,
kl. IIIb – I miejsce
Szymon Króliczak, kl. IIIc
– II miejsce
Radosław Goluch, kl. Vb,

– wyróżnienie
Wyniki konkursu dają
nam powód do wielkiej satysfakcji i stanowią potwierdzenie wysokich umiejętności językowych naszych
uczniów. Gratulujemy wyróżnionym uczniom oraz
ich rodzicom, którzy dbają
o rozwijanie umiejętności
językowych swoich pociech.
Warto dodać, że nagrody
w konkursach na terenie
szkoły sponsorowała szkolna
Rada Rodziców oraz wydawnictwo językowe Oxford University Press. Zapraszamy
wszystkich sympatyków
naszej szkoły i pasjonatów
nauki języków obcych do
współpracy w promocji
języka angielskiego wśród
młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy.
Edyta Wróblewska, nauczyciel języka angielskiego
w SP Teresin

Święto Szkoły Polskiej w teresińskim Gimnazjum

Prezentacja osiągnięć,
pomysłów i efektów pracy
uczniów oraz nauczycieli to
główne elementy Święta

Polskiej Szkoły, które odbyło się 30 maja w Gimnazjum im. Św. Franciszka
z Asyżu w Teresinie. Było

to jubileuszowe, 10 takie
spotkanie.
Obecni na uroczystości
mogli obejrzeć prezentację
dotyczącą działań i sukcesów
szkoły z minionego roku. Były
to m. in. wybory do Rady Samorządu Szkolnego, Dzień
Języków Obcych, działania
ogniska filozofów, obchody
Dnia Patrona, spotkanie integracyjne klas pierwszych,
Dzień Edukacji Narodowej,
debata uczniowie-nauczyciele-rodzice, obchody
Święta Niepodległości, Noc
Filmowa, konkurs kolęd i
pastorałek oraz wiele innych

pomysłów i aktywności.
Społeczność teresińskiego
Gimnazjum jest wyjątkowo
twórcza i aktywna, stąd
podczas spotkania było się
czym pochwalić. Kolejną
częścią Święta Szkoły stanowiły pokazy, inscenizacje i
występy uczniów. Były to m.
in. pokazowe lekcje, występy
artystyczne oraz sportowe.
Gimnazjum im. Św. Franciszka a Asyżu jest „Szkołą
Odkrywców Talentów” i
faktycznie, oglądając to, co
przygotowano na Święto
Szkoły można stwierdzić,
że bogactwo pomysłów i

działań uczniów i nauczycieli
jest wyjątkowe. - Gimnazjaliści z Teresina to kreatywni,
rzetelni i odpowiedzialni
młodzi ludzie, którzy mają

pasje i marzenia – zapewnia
Dyrektor Gimnazjum, Joanna
Kornacka.
PW
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Oficer rowerowy na Mazowszu – w trosce o
ilość i jakość ścieżek rowerowych
O tym, że rower to idealna alternatywa dla samochodu i komunikacji miejskiej
mówi się coraz częściej. Mało
tego – w gminach i miastach
podejmowane są konkretne
decyzje, których efekty widać – na drodze. W efekcie
coraz częściej przesiadamy
się na rowery. Według danych GUS, w 2013 roku,
Polacy kupili ponad milion
rowerów – więcej niż samochodów osobowych. Obserwując te trendy, trzeba zadbać o dobrą infrastrukturę
rowerową. Dlatego tematem ostatniego posiedzenia
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

zorganizowanego w urzędzie
marszałkowskim był temat
rozwoju komunikacji rowerowej na terenie województwa. Powołany został również pełnomocnik marszałka
ds. komunikacji rowerowej
– oficer rowerowy. Został
nim sekretarz Mazowieckiej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Krzysztof Knyż.
– Bardzo się cieszę, że
będę miał aktywny wpływ
na bezpieczeństwo rowerzystów. Jako oficer rowerowy
będę mógł aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu tras
rowerowych, zarówno do
celów komunikacyjnych, jak i

rekreacyjnych. Ma to bardzo
duży wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego przy
codziennych dojazdach do
pracy, jak i wyjazdach weekendowych. Wyznaczanie tras
rowerowych i przeniesienie
części ruchu rowerowego
z ulic czy dróg poza miastami
na ścieżki rowerowe w ramach tzw. separacji ruchu
sprawdza się w wielu krajach
UE i na pewno sprawdzi się
też na Mazowszu – powiedział pełnomocnik marszałka
ds. komunikacji rowerowej
Krzysztof Knyż.
– Pełnomocnik będzie na

bieżąco zajmował się problematyką ścieżek rowerowych
i związanymi z tym działaniami zarówno w obszarze
samorządów, jak i nowych
inwestycji w ramach RPO.
Chcemy, aby ten alternatywny środek podróży – do
pracy i szkoły znalazł wsparcie zarówno finansowe, jak
i samorządów lokalnych –
podkreślił marszałek Adam
Struzik.
Dzięki unijnym środkom z kończącej się już
perspektywy unijnej RPO
WM 2007-2013 powstało
na Mazowszu pond 100
km ścieżek rowerowych.

Gmina Jaktorów: Nie dla linii 400 kV
Mieszkańcy gminy Jaktorów nie zgadzają się na
budowę linii energetycznej
wysokiego napięcia z Kozienic do Ołtarzewa. Jak twierdzą, czują się oszukani przez
inwestora, ale także lokalne
władze, które nie poinformowały ich o planowanej
inwestycji. Pierwsze spotkanie z inwestorem skończyło
się awanturą.
Mieszkańcy Jaktorowa
oraz pobliskiej Kuklówki
(gmina Radziejowice) i podgrodziskiego Czarnego Lasu
głośno protestują przeciwko
rządowej inwestycji – budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej z Kozienic do
Ołtarzewa 400 kV. 9 kwietnia
na spotkanie konsultacyjne
w jaktorowskiej remizie strażackiej przyszło tak wiele
osób, że organizatorzy pod
presją mieszkańców musieli
wyjść na zewnątrz i tam
przemawiali do zgromadzonego tłumu.
Zebranie przerwano
tuż po przeczytanym porządku przez Mirosława
Byczaka, przewodniczącego
rady gminy w Jaktorowie.
Mieszkańcy zaczęli domagać się, aby zmienić miejsce

spotkania, ponieważ tylko
część przybyłych zmieściła się
w dosyć przestronnej sali jaktorowskiej strażnicy.
Inwestycja ma same
minusy
Władze samorządu zajęły oficjalne stanowisko w
uchwale rady gminy, sprzeciwiając się rządowej inwestycji. We wcześniejszej
rozmowie Wójt Jaktorowa,
Maciej Śliwerski stwier-

Nie spotkałem nikogo, kto
byłby za. Niestety to inwestycja rządowa, a rząd się z
gminami nie liczy. Jedyna nadzieja to protest samych właścicieli gruntów. Dla nas jest
to nie do przyjęcia. Główna
rozgrywka przed nami, ale
musi to być robione na spokojnie, bez takich emocji.
Tych było jednak wiele.
Mieszkańcy nie uwierzyli
w zapewnienia wójta, do-

dził, że przeprowadzenie
linii energetycznej wysokiej
mocy jest złym pomysłem.
- Nie ma dobrego miejsca
dla takiej inwestycji, która
będzie blokowała tereny, obniżała wartości gruntów, oddziaływała na mieszkańców
- wyliczał. - Są same minusy.

magając się odpowiedzi
na pytanie, dlaczego do tej
pory nie byli informowani
o tak istotnym dla gminy
przedsięwzięciu. Natomiast
stanowisko rady gminy podjęte na dwa dni przed spotkaniem informacyjnym (7
kwietnia) uznali za działanie

populistyczne jaktorowskich
samorządowców. W rozmowie z nami wójt przyznał, że
w ubiegłym roku przedstawiciele inwestora kontaktowali
się z gminą. - Przed wyborami występowali do nas,
sondowali sytuację, chcieli
pomocy w jakiś planach, ale
odmówiliśmy – powiedział
Maciej Śliwerski.
Milcząca gmina
Do zebranych zwrócili się
przedstawiciele zawiązanych
już stowarzyszeń protestujących przeciw budowie linii
elektroenergetycznej. - Od
43 lat mieszkam w gminie,
a dwa tygodnie temu razem
z kilkoma innymi osobami
dowiedziałem się, co nas
czeka w przypadku realizacji
tej inwestycji – mówił Adam
Banaszek, prowadzący własne gospodarstwo rolne. Zapytałem mejlowo naszą
radę, ale nie było żadnych
informacji. Mieszkańcy są
zbulwersowani. Budowane
są domy, będą ludzkie tragedie. Zniszczony zostanie
krajobraz, który właśnie
przyciągał nowych ludzi. Inwestycja zaczęła się w 2007
roku, a plan zagospodarowania przestrzennego dla
województwa zatwierdzono
w lipcu 2014 roku. Jako

W kolejnej perspektywie na
lata 2014-2020 trasy dla rowerzystów to jedna z kwestii
priorytetowych.

Marta Milewska, Rzeczniczka Prasowa Urzędu
Marszałkowskiego, red.

gmina nie złożyliśmy żadnych
zastrzeżeń, sąsiednie to zrobiły. To przykre, ale zostaliśmy skrzywdzeni.
Mieszkańcy zapowiadają
kolejne protesty. Podczas
spotkania zebrano 600 podpisów pod petycją. W sumie
jest ich już około 1000, a będzie jeszcze więcej. - Przyłączają się kolejni mieszkańcy
z sąsiednich gmin – dodał
Adam Banaszek. –
Wójt wiedział czy nie?
Na moment i tylko raz
do głosu dopuszczono
przedstawiciela inwestora,
który wziął w obronę wójta.
- W 2007 roku inwestor robił studium wykonalności,
gminy nie miały z tym nic
wspólnego – powiedział Andrzej Czajkowski. - Dopiero
w 2013 roku był pierwszy
przetarg. - Ale my mamy
zdjęcia domów i numery
działek na linii przebiegu
inwestycji w informacji do
gminy z 2008 roku – natychmiast odpowiadali mieszkańcy. - Już w 2005 roku
Polskie Sieci Energetyczne
powiadomiły, że inwestycja
ma przechodzić przez naszą
gminę. - Linia i jej przebieg
jest sprawą otwartą, firma
nie ma żadnych pozwoleń
– próbował uspokajać zebranych Maciej Śliwerski.
- To rodzaj koncepcji, dlatego
proponuję spotkanie za tydzień. Musimy rozważnie

postępować. - To my czekamy na to, co pan zrobi w
naszej sprawie – chóralnie
odpowiadali mieszkańcy.
- Funkcja wójta to przede
wszystkim odpowiedzialność
i dbałość o dobro wspólne.
Proponowany przebieg
linii elektroenergetycznej
z północy na południe przecina gminę na pół i wynosi
10,5 kilometra. Protestujący
podkreślają, że inwestycja
będzie miała negatywny
wpływ na ich życie, niesie za
sobą zagrożenia zdrowotne
(czynnik rakotwórczy, zaburzenia rytmu serca i ciśnienia
tętniczego, ryzyko depresji,
choroby Alzheimera, poronień), ekologiczne (przecięcie terenów kulturowych
m.in. Ziemi Chełmońskiego),
a także ekonomiczne (znaczący spadek wartości nieruchomości oraz trudności
z ich sprzedażą). - Jesteśmy
naprawdę w trudnej sytuacji
prawnej, ale wielu mieszkańców z gmin, przez które ma
przebiegać ta nieszczęsna linia, protestuje – dodał Adam
Banaszek. - To jedna z kluczowych inwestycji, ważąca
o naszej przyszłości.
Źródło:
www.kurierpoludniowy.pl
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WYDARZENIA

Przedszkolaki modliły się za swoje
mamy. Msza w intencji mam
w Niepokalanowie Lasku.
zdaniem taka postawa przyczynia się to do zgody i wzajemnej miłości w rodzinach.
Po Mszy dzieci wspólnie
odmówiły piękną modlitwę
oraz złożyły kwiaty przy fiUroczysta Msza Św. w intencji mam, przedszkolaków
oraz pracowników Przedszkola „FIGIEL” odbyła się 25
maja w kaplicy w Niepokalanowie-Lasku. To wzruszające
wydarzenie związane było
z dzisiejszym Dniem Matki.
Podczas nabożeństwa o. Sylwester Gąglewski, nawiązując do Dnia Matki podkreślał,
jak ważne jest pielęgnowanie u dzieci oraz w rodzinach
kultu Matki Bożej. Zachęcał
zarówno dzieci oraz rodziców
do zaufania i czci Maryi. Jego

gurce Matki Boskiej Fatimskiej. Modliły się takimi słowami: „Matko Boża kochana,
przez Pana Boga nam dana,
chcemy Ci kwiaty podarować

i z całego serca podziękować,
za nasze wspaniałe mamy,
które tak mocno kochamy.”
Następnie dzieci wręczyły
upominki swoim mamom.
Pomysłodawcą wydarze-

sportowej, przygotowaniach
do olimpiady, pokazała zdobyty przez nią medal olimpijski. Następnie odbył się
pokaz łuczniczy poprzedzony
prezentacją łuku, tarczy, odpowiedniej postawy podczas
strzelania. Chętne dzieci mogły spróbować swoich sił na
specjalnie przygotowanych
„małych łukach” strzelając
do celu oznaczonego balonami. Pani Kasia wspólnie
z córką Aleksandrą pomagały
i pokazywały jak prawidłowo

Piknik Rodzinny
w „Leśnej Akademii”
W niedzielę, 31 maja
przedszkolu „Leśna Akademia” odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Dla wszystkich dzieci czekała cała masa atrakcji. Miś
Puchatek oraz Królewna
Śnieżka przygotowali różne
konkursy z nagrodami. Wujek Krystian sprawdził kondycję w zawodach sportowych.
Wujek Szczepan przygotował
smakowitą kiełbaskę z grilla.
Pan Olszewski, tata Dawidka
z grupy wiewiórek zadbał
o oprawę muzyczną naszej
imprezy. Piękna pogoda oraz
przygotowane atrakcje sprawiły, że piknik był niezwykle
udany.
/Red./

nia była Katarzyna Klata, właścicielka Przedszkola „FIGIEL”
w Granicach.
PW

Spotkanie przedszkolaków ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego z Katarzyną Klatą, medalistką olimpijską i Sołtysem Teresina
26 maja w ramach cyklu
„Podziel się swoimi zainteresowaniami – moje hobby”
dzieci z grup Muminki i Motylki wybrały się na stadion
sportowy by poznać naszego
specjalnego gościa. Pani Katarzyna Klata utytułowana
polska łuczniczka, medalistka
olimpijska z Atlanty przybliżyła dzieciom dyscyplinę
sportową jaką uprawiała oraz
o trenowaniu młodych łuczników. Pani Kasia opowiedziała także o swojej karierze

8 czerwca 2015 r.

Dzień Sportu w Szkole
Podstawowej w Paprotni
i nabrać energii do dalszych
zabaw. Stoły uginały się od
kolorowych i smakowitych
ciast, kanapek, kawy, herbaty
i napojów. Na grillu przygotowano pyszne tosty i kiełbaski. Była także wata cukrowa
i popcorn, do których tradycyjnie ustawiała się długa kolejka dzieci. Piękna pogoda
i dobre humory sprawiły, że
1 czerwca w SP w Paprotni
był wyjątkowo udany i atrakcyjny. Imprezę przygotowała
Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielami oraz rodzice.

trzymać łuk. Nasz gość zachęcał wszystkie dzieci do
aktywnego spędzania czasu
i uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Na pamiątkę ciekawego spotkania
otrzymaliśmy zdjęcie z wpisem do kroniki przedszkolnej.
Anna Bańkowska
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Tradycyjnie 1 czerwca w
szkołach odbywają się Dni
Sportu. Również w Szkole
Podstawowej w Paprotni
nie zabrakło atrakcji przygotowanych specjalnie na
ten dzień.
Podczas Dnia Sportu odbywały się biegi o Puchar Dyrektora Szkoły, pokazy walk
MMA, mecze piłki nożnej
uczniów oraz mecz pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Ponadto przygotowano
atrakcje nie tylko sportowe.
Wszyscy obecni mogli podziwiać pokazy iluzjonisty,
pokazy sprzętu i pracy strażaków z OSP Paprotnia, była

także loteria oraz malowanie twarzy. Oprócz tego rodzice zadbali o coś na ząb,
aby każdy mógł się posilić

/Red./
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MAMA, TATA I JA

www.teresin24.pl

Mam trzy latka
„Mam trzy latka, trzy
i pół…” – znany wierszyk,
który bardzo dobrze oddaje
temat poniższego artykułu.
Trochę o trzy- i czterolatkach, o wielkich zmianach,
na jakie muszą być gotowi rodzice oraz posłaniu
dziecka do przedszkola, czyli
krótko o okresie przedszkolnym w życiu dziecka.
Trzeci i czwarty rok życia to czas wielu „wzlotów
i upadków” w zachowaniu,
emocjach oraz ugodowości dzieci. Trzylatek umie
współpracować, ustępuje,
dzieli się z innymi, na wiele
się zgadza. Dobrze się czuje
zarówno sam ze sobą, jak
i z innymi ludźmi. Dlatego
szuka nowych znajomości,
nawiązuje swoje pierwsze
dziecięce przyjaźnie. Umie
się już sprawnie posługiwać językiem. Mniej czasu
zajmują mu codzienne

czynności, bo jest coraz
sprawniejszy. I wystarczy pół
roku, by ten anioł, zamienił
się w pełnego niepewności,
ciągle szukającego poczucia
bezpieczeństwa trzyipółlatka. Wcześniejszy zuch
może znów mieć trudności
z rysowaniem, ubieraniem
i sprawnym poruszaniem się
– zmniejsza się bowiem jego
zdolność koordynacji. W tym
wieku może pojawić się jąkanie – rodzice powinni być
tu bardzo czujni. Warto zanotować, kiedy pojawiła się
taka niepłynność w mowie
i ile czasu trwała oraz kiedy
się nasilała. Wiek ten jest
też bowiem czasem burzy
emocjonalnej – u dzieci
pojawia się obgryzanie paznokci, tiki czy ssanie palca.
Wielka jest tu rola rodziców,
którzy swoją postawą i pomocą mogą ułatwić dziecku
rozładować targające nim
silne emocje. W tym czasie

następuje też u dziecka rozkwit wyobraźni, która przeżywa swoje największe nasilenie w wieku czterech lat.
U dzieci zaciera się granica między rzeczywistością
i fikcją. Potrafią wtedy opowiadać takie historie, że niejednokrotnie posądzane są
przez rodziców o kłamstwo.
Czterolatki to ruchliwe,
ciekawe świata istoty. Dają
się jednak we znaki rodzicom, gdy eksperymentalnie
zaczynają używać zasłyszane
gdzieś jednym uchem wulgarne określenia, czy z niekłamaną radością wciąż się
przeciwstawiają dorosłym.
No a do tego ta bujna wyobraźnia i ciągła potrzeba
sprawdzania się w każdej
możliwej sytuacji… I znów,
sześć miesięcy później rodzice mogą odetchnąć.
W ich dziecku zachodzi kolejna przemiana i staje się

Będzie Progress!
Nauka języka angielskiego

Zapraszam na cykl ćwiczeń poświęconych
egzaminowi szóstoklasisty. Skupimy się na
dwunastu obowiązujących tematach. Denerwujesz się? Spokojne, masz jeszcze dużo
czasu, a przed Tobą jeszcze perspektywa błogich wakacji. Nie ma jednak co marnować
czasu, zrób sobie krótką powtórkę. Pamiętaj, najważniejsze jest regularne powtarzanie
materiału, słówek i gramatyki. Zaczynamy!
CZŁOWIEK
1. Dopisz słowo, tak aby nie pasowało
do kategorii do której należą dwa pozostałe
wyrazy.
a. trainers shoes ………………..
b. ………… pony tail pigs tail
c.
slim …………….. fat
d. cousin uncle ……………..
e. ……….. pleased frightened
f.
handsome ………….…. attractive
2. W poniższych rozmowach brakuje
jednej wypowiedzi. Zaznacz odpowiedź A,
B lub C.

1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.

What nationality are you?
I am Polish
I am tired
I am from Poland
Where were you born?
I was born in 1999
I was born in London
I am in London
How old are you?
I am fine, thank you
I am twelve
I am Katy

1. Ułóż wyrazy we właściwej kolejności,
taka by powstały zdania.
a. on / I / sport / keen / on.
b. stamps / love / I / collecting.
c.
Interested / in /are /films/ watching / you?
Odpowiedzi
2. 1. a 2. b 3. b
3. 1. I am keen on sport
2. I love collecting stamps
3. Are you interested in watching films?
Karolina Sałyga
PROGRESS TWOJA SZKOŁA
JĘZYKÓW OBCYCH

nagle dość skupionym, dążącym do poznania faktów
oraz ukończenia rozpoczętego zadania malcem. Jest
wytrwałe i umie bardziej
nad sobą panować. Uwielbia dyskutować. Zaczyna też
interesować się niektórymi
rzeczami bardziej, niż pozostałymi – tworzą się jego
pierwsze zainteresowania
i pasje.
Czas iść do przedszkola
Opisywany powyżej
okres w życiu dziecka to też
czas, gdy rodzice podejmują
decyzję o posłaniu swojego
maluszka do przedszkola.
Jest to dobry pomysł, aby
rozwijać jego umiejętność
pracy w grupie rówieśniczej,
zgodnej zabawy i dzielenia
się, szczególnie, jeśli w środowisku rodzinnym nie ma
innych małych dzieci. Ponadto przygotowujemy nasze pociechy na moment rozstania z rodzicami w szkole
oraz rozwijamy umiejętność
pracy na polecenie nauczyciela. Ważne jest jednak,
w jaki sposób przygotujemy
dziecko do tak ważnego
i wywracającego wszystko
w jego życiu do góry nogami wydarzenia. Myślę,
że istotne jest zapoznanie
malca z wybranym miejscem
oraz stopniowe wydłużanie
czasu pozostawiania go
w przedszkolu. Nie warto

lekceważyć jego lęków, np.
że mama nie wróci, spóźni
się itp., ale swoją postawą
i dbałością o dotrzymywanie
danego dziecku słowa pokazywać, że jego obawy nie
sprawdzają się. Warto też
zastanowić się, jakie zajęcia
dodatkowe mogą być dla
dziecka ciekawe i ważne, a na
jakie przyjdzie jeszcze czas.
Często przedszkolaki są niestety przeładowane swoim
tygodniowym planem zajęć.
My, dorośli, wstajemy rano,
pracujemy osiem godzin
dziennie i czasami mamy
dość. Co zatem mają powiedzieć maluchy nierzadko
przebywające w przedszkolu
od godziny 7:00 do 17:00,
bez rodziców, za to z wieloma dodatkowymi zajęciami
każdego dnia? Pamiętajmy,
że doświadczenia wyniesione
z przedszkola przekładają się
potem na motywację do nauki w szkole i zdobywania
tam kolejnych umiejętności.
Obserwacja zachowań
Opisywany czas trzeciego
i czwartego roku życia jest
także często momentem,
gdy rodzice zauważają różne
zachowania u dziecka, które
ich niepokoją. Tiki, nieumiejętność nawiązywana relacji
z innymi, jąkanie, zbytnia
ruchliwość i impulsywność,
problemy z koordynacją
ruchową czy zwinnością,

zbytnie zafascynowanie
jedną tylko tematyką czy inne
objawy warto zawsze skonsultować ze specjalistami.
Wielokrotnie dysponują oni
wiedzą oraz narzędziami
badawczymi umożliwiającymi diagnozę nawet rocznych, czy młodszych dzieci.
Czasami wystarczą wskazówki przekazane rodzicowi,
jednakże zdarza się także
konieczność podjęcia terapii czy pogłębienia diagnozy
w celu odkrycia przyczyn
zauważonych symptomów.
Nie warto odkładać decyzji
o szukaniu pomocy „na potem”. Im młodsze dziecko,
tym niejednokrotnie większe
możliwości „nadrobienia”
zaległości czy wypracowania
tego, co nieprawidłowe.
Na koniec, życzę wielu
ciepłych zarówno pogodowo,
jak i emocjonalnie chwil
spędzanych z najbliższymi
na nadchodzące (mam nadzieję) coraz cieplejsze dni!
Agnieszka Jankowska,
Psycholog

Pomysłodawcą i opiekunem strony jest
Przedszkole „Studio Dziecka FIGIEL”
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POMYSŁ NA WAKACJE
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Multikulti – Singapur, Malezja, Tajlandia.
Ciąg dalszy relacji z pasjonującej podróży na daleki wschód.

Czy można na własną
rękę podróżować po świecie, poznać odmienną kulturę po drugiej stronie kuli
ziemskiej, a jednocześnie
wypocząć w pocztówkowych krajobrazach bez
konieczności wykupienia
bardzo drogiej wycieczki w
biurze podróży? Tak, można!
2 część relacji naszych czytelników z podróży do Azji.
Z Singapuru do Malezji
można przejechać komunikacją miejską z przesiadką
na granicy. My wybraliśmy
autokar, który bezpośrednio zawiózł nas do Kuala
Lumpur. Malezja jest dobrze skomunikowana jeśli
chodzi o transport drogowy.
Okazało się jednak, że kierowcy przywiązują uwagę
jedynie do godziny wyjazdu.
Natomiast to, o której dojedziemy na miejsce jest już
decyzją kierowcy. Do stolicy
Malezji dotarliśmy z ponad
godzinnym opóźnieniem, co
prawda w komfortowych warunkach – siedzenia przypominały fotele pierwszej klasy
w samolocie z wbudowanym
darmowym masażerem
z trzema funkcjami!
Dwie wieże
Przy wjeździe do miasta
w pierwszej kolejności uwagę
skupia gęstość wieżowców.
Podobnie jak w Singapurze,
w Kuala Lumpur widoczna
jest wielokulturowość

mieszkańców, architektury,
wyznania, a także kuchni.
Największą atrakcją miasta
są wieże Petronas Towers,
czyli bliźniacze wieże połączone mostem na poziomie
41 piętra. Do 2004 roku były
to największe wieże na świecie. Trzeba przyznać, że robią
ogromne wrażenie, nie tylko
ze względu na wysokość, ale
także na materiał, z którego
są wykonane – połyskują
jakby były pokryte srebrem.
Wbrew pozorom, najlepszy
widok na miasto nie jest
z tych wież, gdzie taras widokowy znajduje się na
łączniku, ale z wieży telewizyjnej, której taras widokowy jest na wysokości 276
m. Dodatkowo, na wieżę telewizyjną nie ma tak dużych
kolejek, a widok jest na całe
miasto. Warto również zobaczyć ogród botaniczny, skład
którego wchodzą Park Motyli, Ogród Orchidei, Ogród
Hibiskusa oraz Park Ptaków
- największy w Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście
nie można zapomnieć także
o zrobieniu kilku zdjęć narodowemu meczetowi Masjid
Negara oraz innym licznym
świątyniom. Dla osób, które
planują dłuższy pobyt w stolicy, ciekawym miejscem są
jaskinie Batu, oddalone od
miasta 13 km. Dla wyznawców hinduizmu jest to miejsce pielgrzymek. Natomiast
do głównej jaskini prowadzą
aż 272 stopnie, gdyż znajdują

się one na wysokości 100 m
– nawet Rocky Balboa musiałby zrobić sobie przerwę.
Herbaciane wzgórza
Kolejnym naszym przystankiem są herbaciane
wzgórza Cameron Highlands.
Droga prowadząca w to
miejsce jest bardzo kręta
i wąska. Przyda się aviomarin, a także płaszcze przeciwdeszczowe, gdyż jest to
bardzo deszczowy, mglisty
i wilgotny region. Zwiedzając
wzgórza herbaciane warto
jest wykupić wycieczkę
z przewodnikiem, które są
łatwo dostępne na miejscu
za niewielkie pieniądze. Żeby
nie tracić czasu, którego i tak
mieliśmy bardzo mało, będąc
jeszcze w Polsce, zarezerwowaliśmy sobie pół dniową
wycieczkę – do wyboru były
również całodniowe, czy nawet kilkudniowe. Oprócz
nas, w grupie zwiedzających
była także para Holendrów
oraz Malezyjczyków. Objazd
rozpoczęliśmy od parku motyli. Poza wieloma różnymi
gatunkami motyli, zobaczyliśmy również inne egzotyczne
odmiany pająków, węży,
skorpionów itp. Następnie
ruszyliśmy na krótką wyprawę do lasu deszczowego,
w którym bez problemu
można by nakręcił dobry
horror. Nasz przewodnik w
pewnym momencie stwierdził, że jest tu pierwszy raz
i nie zna drogi powrotnej…
Na szczęście to był tylko jeden z jego dobrych żartów
opowiedzianych w trakcie zwiedzania. Ostatnim
przystankiem była plantacja herbaty, której widok
robił ogromne wrażenie,

wzgórza. Poza tym zwiedziliśmy również starą, ale nadal działającą fabrykę, gdzie
pokazano nam cały proces
powstawania herbaty oraz
dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek, z tym również
historii z okresu brytyjskiej
kolonizacji. Na miejscu był
też sklep z restauracją, gdzie
można napić się herbaty na
tarasie z pięknym widokiem
na herbaciane wzgórza,
a także zrobić zapas na powrót do kraju.
Prosto z Cameron Highlands ruszyliśmy na
wyspę Penang do miasta
Georgetown. Wyspa słynie
ze świątyni Kek Lok Si oraz
z najlepszego w całej Malezji jedzenia. Świątynia ta jest
największą buddyjską świątynią w Malezji. Położona
jest na wzgórzu, z którego
roztacza się widok na całe
miasto. Oczywiście nie mogliśmy nie spróbować lokalnych smaków. Trzeba przyznać, że tak tanich lokalnych
specjałów jeszcze nie jedliśmy. Tak jak w Singapurze,
tak całej Malezji znajdują
się markety jedzeniowe,
w których można spróbować
potraw Azji.
Z wyspy Penang ruszyliśmy na wyspę Langkawi.
Jednak łatwiej było nam
wrócić na ląd i przejechać
autobusem do portu niż
płynąć promem bezpośrednio z Penang – ze względu
na cenę oraz czas. Wyspa
Langkawi jest typowo turystycznym miejscem, a zatem
najdroższym, tym bardziej,
że jedyną komunikacją są
taksówki. Prawie każdy
sklep oznaczony jest napi-

gdyż zielone liście herbaty
pokrywały całe okoliczne

sem duty free – gdzie można
w bardzo atrakcyjnej cenie

kupić różne rodzaje alkoholi,
co jest niemożliwe w pozostałej części Malezji. W
pierwszej kolejności trzeba
udać się na taras widokowy
– Sky Bridge, na który dostaniemy się kolejką górską.
Widoki z tarasu są typowo
pocztówkowe – błękitne
morze z licznymi zielonymi
wysepkami. Warto również
wypożyczyć samochód i objechać całą wyspę, co można
zrobić w ciągu jednego dnia.
Jak na pocztówce
Po bardzo intensywnym
tygodniu zwiedzania, czas

na zasłużony wypoczynek.
Około godziny drogi łodzią
motorową od Langkawi
znajduje się mała tajska wysepka o nazwie Koh Lipe.
Ze względu na to, że przemieszczaliśmy się do innego
kraju, musieliśmy przejść odprawę paszportową – która
daleko odbiegała od typowej przeprawy. W porcie w
Langkawi wsiadając do łodzi
musieliśmy oddać swoje
paszporty, których przez
długi czas później nie widzieliśmy. Nie tylko my mieliśmy
pewne obawy, ale podobno
tak miało być. Po godzinnej
podróży dopłynęliśmy do
platformy, znajdującej się
kilkaset metrów od brzegu
plaży, która okazała się miejscem wykupu wizy turystycznej (ok. 2zł) oraz przesiadki
w mniejszą łódkę. W tym
miejscu oprócz paszportów
straciliśmy z pola widzenia
również nasz bagaż. Mniejszą łódką dopłynęliśmy bezpośrednio do plaży, jednak
wysiadając i tak trzeba było

wejść do wody. Na plaży leżał
i czekał na nas bagaż. Pozostało jedynie odzyskać paszport, co możliwe było w tzw.
biurze imigracyjnym, czyli
w budce na plaży.
Wyspa Koh Lipe ma 3 km
długości. Znajdują się na niej
3 plaże: mała klimatyczna od
zachodu słońca, długa i bardzo spokojna od wschodu
słońca oraz główna, będąca
centrum turystycznym.
Mieszkaliśmy w bungalowie
przy wschodniej plaży, co
okazało się najlepszym wyborem, ponieważ mieliśmy
taras oraz kawałek plaży

tylko dla siebie. Na wyspie
jest wiele knajpek z bardzo
dobrym i tanim jedzeniem
oraz pysznymi owocami,
koktajlami i licznymi przekąskami, takimi jak naleśniki
z bananem i sosem czekoladowym. Poza tym za niewielkie pieniądze można skorzystać z tajskiego masażu.
Dostępne są również inne
atrakcje, tj. zwiedzanie okolicznych wysepek czy nurkowanie. Po pięciu dniach pobytu na tej wyspie niestety
musieliśmy szykować się w
drogę powrotną do kraju. Żałowaliśmy, że nie zostaliśmy
dłużej na Koh Lipe, ponieważ
to raj na ziemi tańszy niż pobyt w Łebie!
Azja jest fantastycznym
miejscem do zwiedzania.
Warto odważyć się i ruszyć
w ten region świata. Jeśli będzie okazja to na pewno tam
wrócimy.
Agnieszka Tosik-Piłka,
Marcin Piłka
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Udane otwarcie nowej bieżni w Teresinie
za nami pierwsze zawody lekkoatletyczne

„Mityng lekkoatletyczny
dla dzieci” to impreza sportowa, która odbyła się w
piątek, 24 kwietnia na stadionie GOSiR w Teresinie.
Zawody zorganizowano
dla dzieci z roczników 2002,
2003, 2004 i młodszych
z 3 szkół podstawowych
Gminy Teresin – Paprotnia,
Budki Piaseckie i Teresin.
Biegi odbywały się na 3 dystansach: 60, 300 i 600 m.
Była to pierwsza impreza na
nowym obiekcie lekkoatletycznym w Teresinie, który
powstał dzięki ogromnemu
zaangażowaniu naszych

praca
Zatrudnię osobę do pracy
przy ziemniakach,
tel. 668 401 148
----------------------Zatrudnię w firmie
remontowo-budowlanej

władz samorządowych.
Po uśmiechniętych buziach
dzieci widać, że tego typu imprezy są bardzo potrzebne,
a inauguracyjna odbyła
się przy przepięknej słonecznej pogodzie. - Należy
Was bardzo pochwalić za
start w naszych zawodach.
Organizujemy je po to, aby
było Wam łatwiej przełamywać lęk, strach, opory,
i żeby na innych, większych
zawodach łatwiej się Wam
startowało – mówił do zawodników Andrzej Andryszczyk, trener klubu „UKS
Filipides”. Poniżej znajduje
się pełna lista z wynikami

mittingu w poszczególnych
kategoriach wiekowych i na
poszczególnych dystansach.

na stanowisku:
malarz, gipsiarz, monter
ścianek działowych i sufitów podwieszanych
nr tel 696047059
----------------------Konsultant zmiany
tel.669 806 030
----------------------Zatrudnię osobę do roznoszenia ulotek.
Tel: 737 466 200

ul.Szymanowska, ręczniki z
Twoim unikalnym napisem
----------------------Pranie tapicerki samochodowej meblowej dywany
665 232 691
----------------------Obsługa spraw powypadkowych , tel. 733781444/ Lex
Kancelaria
----------------------posadzki mixokretem, posadzki przemysłowe.
Paweł tel 534 655 535
----------------------KREDYTY i UBEZPIECZENIA.
Teresin, Rynkowa 5,
Tel 737 466 200

usługi
Docieplenia elewacji,
tel. 692453213
----------------------„Haftomania”, Teresin,

Organizatorami zawodów był
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, Gminny

OGRODY-projekt, wykonanie, systemy nawadniające,
odwodnienia, www.architekturaogrodu.pl,
tel. 698 668 468
----------------------KOSTKA brukowa- projektowanie- sprzedaż- wykonanie, tel. 698-668-468
----------------------Nagrobki granitowe w pełnej gamie kolorów, wzorów,
rozmiarów i wykończeń.
Producent Wiejca
62 05-085 Kampinos
tel 792 150 335,
tel 500 018 064
www.nagrobkiwojcieski.pl
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Łucznictwo:

wystrzelany Rekord
Polski w Teresinie

W dniach 15-17 maja na
stadionie GOSIR w Teresinie
odbyła się II Runda Pucharu
Polski w łucznictwie bloczkowym. W zawodach wzięło
udział 38 zawodników.
Pierwszego dnia, podczas
kwalifikacji już na samym
początku padł rekord polski
wystrzelany przez zawodnika
Strzelca Legnica Jana Wojtas:
Jan Wojtas – 50m:
351pkt., 2x50m: 696pkt.
łuki1
Podczas zawodów łucznik LKS Mazowsze Teresin,

Michał Chojnacki w kwalifikacjach zajął 33 miejsce
lecz drugiego dnia zakończył
swoje zawody w fazie grupowej zajmując ostatecznie 17
miejsce.
Całe zawody wygrał zawodnik ze Strzelca Legnica
Krzysztof Gorczyca. Drugie
miejsce – Jan Wojtas (zwycięzca kwalifikacji i zdobywca
rekordu). Trzecie miejsce –
Stanisław Kalisiak.

Koordynator Sportu, Maciej
Starus oraz UKS „Filipides”
Teresin z trenerem Andrzejem Andryszczykiem na
czele. Szczegółowe wyniki

zawodów można znaleźć na
stronie www.teresin24.pl

Dawid Klata

/Red./

tel 669 317 150
----------------------Drewno kominkowe Grab,
Dąb, Brzoza 609-751-677

sprzedam/oddam
Oddam zbiornik na olej
opałowy, 2000 l.
tel 600 426 133
----------------------Sprzedam tanio piec
olej,bojler, zbiornik 2000l,
tel 600 426 133
----------------------Sprzedam wózek + 2szt
nosidełek + leżaczek 250zł,

nieruchomości
Sprzedam działkę budowlaną Koczargi Stare/Stare
Babice tel 501 011 450
----------------------Wynajmiemy mieszkanie/
domek w Teresinie –
tel. 721 802 358
----------------------Sprzedam działkę rekreacyjną, Puszcza Bolimowska, tel 504 075 323

Boże Ciało w Niepokalanowie. Tłumy podczas uroczystej procesji.

W związku z uroczystością Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa ulicami Parafii Niepokalanów w dniu
4 czerwca przeszła uroczysta,

wielobarwna procesja. Warto dziś postawić sobie
fundamentalne pytanie,
po co jest i czym dla mnie
jest Boże Ciało? Czy tylko
R

E

K

L

A

M

pobożną tradycją? Czy to
czas kiedy mogę zamanifestować moją wiarę czy
raczej nową kreację, którą
udało mi się kupić? – mówił

podczas nabożeństwa
o. Andrzej Sąsiadek, Proboszcz Parafii Niepokalanów.
Główne uroczystości
Bożego Ciała rozpoczęły się
Mszą Świętą w Niepokalanowskiej Bazylice o godzinie
10. Po Mszy uformowała
się procesja, która przeszła
ulicami: Kolbego, Szymanowską, Zieloną, Lipową
i Torową do bazyliki. Ołtarze
zostały przygotowane w następujących miejscach: I ołtarz przy ul. Szymanowskiej,
obok Ośrodka Zdrowia, II ołtarz u zbiegu ulic Załamanej i

Lipowej (obok Piekarni Państwa Daneckich), III ołtarz
u zbiegu ulic 1 maja i Torowej (obok stacji kolejowej),
IV ołtarz na placu kościelnym, obok bazyliki. Ołtarze
były przygotowywane przez
wspólnoty działające przy
Parafii Niepokalanów oraz
przez braci zakonnych.
- Warto dziś postawić sobie fundamentalne pytanie,
po co jest i czym dla mnie
jest Boże Ciało? Czy tylko pobożną tradycją? Czy to czas
kiedy mogę zamanifestować
moją wiarę czy raczej nową

kreację, którą udało mi się
kupić? – mówił na zakończenie procesji, podczas krótkiej
nauki o. Andrzej Sąsiadek,

A

Proboszcz Parafii Niepokalanów. Podkreślał, że w tej
uroczystości Kościół chce
podkreślić wartość eucharystii, ten wielki dar, który
zostawił nam Jezus. Jak zaznaczał, należy pytać samego
siebie ile we mnie naprawdę
jest wiary i czy czasem nie
jesteśmy jak apostoł Tomasz
i również oczekujemy wyjątkowych, spektakularnych cudów, a dopiero wtedy może
byśmy powiedzieli, „tak
wierzę!”. - Jak trudno jest
w tym małym kawałku chleba
zobaczyć Boga, jak trudno
nam szczerze w to uwierzyć
– mówił o. Sąsiadek.
Uroczystą procesję tworzyli kapłani, asysta liturgiczna, dziewczynki sypiące
kwiaty, biel procesyjna,
ministranci starsi, siostry
i bracia zakonni, koła żywego
różańca, wspólnoty parafialne, Rycerstwo Niepokalanej, strażacy, osoby niosące sztandary, chorągwie
i feretrony oraz bardzo liczna
grupa wiernych. Ponadto
nabożeństwo uświetniała
orkiestra i chór parafialny.
Tradycyjnie również procesja
musiała dwa razy zatrzymywać się z powodu zamkniętego przejazdu kolejowego.
PW

