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Nasze Wieczne Kolędowanie
Za nami jubileuszowa XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Wieczne Kolędowanie” Niepokalanów 2015. Tegoroczny konkurs odbył się w weekend 23-25 stycznia. Na scenie w sali św. Bonawentury zaprezentowało się 52 wykonawców ze wszystkich stron Polski oraz z zagranicy. Wysłuchaliśmy solistów, zespoły wokalne, małe chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, a także wykonawców ludowych. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Jury (Magdalena Ptaszyńska, Krystyna Majksner-Krzywicka, Justyna Panfilewicz) długo musiało zastanawiać się kogo ma nagrodzić. Ostatecznie lista laureatów
okazała się wyjątkowo długa. Co ważne, po raz czwarty w historii Festiwalu wyłoniono zdobywcę prestiżowej nagrody Grand
Prix. Otrzymał ją Zespół Wokalny „Meritum” z Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Ponadto przyznano siedem
pierwszych nagród oraz jedenaście wyróżnień, które osobiście wręczał wójt gminy Marek Olechowski wraz z przewodniczącą jury Magdaleną Ptaszyńską. Nagrody główne powędrowały do: Piotra Zubka z Warszawy, Maksymiliana Miszczyka z Klubu 25 BKPow. z Nowego Glinnika, Weroniki Krystek oraz Karoliny Łopuch, a także Weroniki Makowskiej i Patrycji Czyżewskiej – wszyscy Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie, Katarzyny Goleckiej – Publiczne Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie i dla Zespołu „FOSa” z Wrocławia. Na zakończenie tradycyjnie odbyła się festiwalowa gala, podczas której jeszcze raz,
przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się najlepsi tegoroczni artyści. Organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Wieczne Kolędowanie” jest Teresiński Ośrodek Kultury, zaś rolę gospodarza pełni Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.

Budżet 2015 uchwalony
W dniu 30 grudnia 2014 roku Rada w Budkach Piaseckich,
tych będzie miała wyGminy Teresin przyjęła uchwałę budżeto- Granicach, Ludwikokonaną adaptację strywą na 2015 rok. To najważniejsza uchwa- wie, Serokach-Parcechu na świetlicę i nowe
ła organu stanowiącego, określająca m.in. li, Teresinie-Gaju, Pasale lekcyjne. W Budplan dochodów i wydatków gminy, wyso- protni, Starych Pakach Piaseckich wykość rezerwy, dotacje oraz wydatki na za- skach i Topołowej. Pomiana CO i przyłączedania inwestycyjne. Wydatki na 2015 rok szerzona zostanie dronie szkoły do sieci gazaplanowano w kwocie 46 milionów 269 ga biegnąca od skrzyzowej będzie kosztotysięcy złotych, dochody w wysokości żowania przed mować 200 tysięcy. Z koPrzejazd kolejowy Paprotnia-Teresin
45 milionów 221 tysiące. Rezerwa ogól- stem w Szymanowie
lei przy szkole w Pana wynosi 404 tysiące, celowa (tzw. kry- do „obwodnicy”. Kwoprotni wykonane zozysowa) wynosi 96 tytę 100 tysięcy złotych stanie ogrodzenie. Wartość 135 tysięsięcy. Wydatki na zakosztować będą prze- cy złotych wyniesie wkład gminy Teresin
dania funduszu sołecbudowy skrzyżowań do pozyskanych środków unijnych na pokiego to kwota 424 tydróg gminnych z dro- wstanie świetlicy wiejskiej przy OSP Budsięcy złotych. W bugą krajową nr 92. Na ki Piaseckie. W tym roku powstanie też
dżecie zapisano kwotę
ulicy Kaskiej w Teresi- projekt budowy placu zabaw w Elżbieto400 tysięcy złotych na
nie kontynuowana bę- wie. W ramach porozumienia z Komenprojekt budowy tunelu
dzie budowa chodnika. dą Wojewódzką Policji w Radomiu Gmidrogowego i przejścia
Na ten cel Rada Gmi- na Teresina przeznaczyła kwotę 132 tysiędla pieszych pod torany przeznaczyła w bu- cy na utrzymanie dwóch etatów policjanUl. Kampinoska przy skrzyżowaniu
mi kolejowymi w ciądżecie 20 tysięcy zło- tów w miejscowym posterunku. Na utrzyz drogą krajową 92
gu powiatowych ulic: o.
tych. Chodnik powsta- manie i obsługę parkingu obok stacji PKP
M. Kolbego i Szymanowskiej. Tegorocz- nie też przy ulicy Zielonej w Szymanowie. Teresin Niepokalanów przeznaczona jest
ną największą inwestycją drogową na te- W tym roku powstanie projekt chodni- dotacja w wysokości 44 tysięcy. Kworenie gminy Teresin będzie przebudowa ka przy drodze w Skotnikach. Dużą kwo- tę 150 tysięcy złotych Rada przeznaczyulicy Kampinoskiej (do granicy z gmi- tę – 600 tysięcy złotych – pochłonie mo- ła na dofinansowanie prac konserwatorną Kampinos) – poszerzenie pasa jezd- dernizacja mostu na rzece Utracie w Paw- skich w obiektach zabytkowych na terenie
nego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej łowicach. W Maurycewie, Serokach-Par- gminy, 50 tysięcy na program profilaktyki
i oświetlenie. Na to zadanie Gmina Tere- celi, Szymanowie, Skrzelewie i Paprotni zdrowotnej (szczepienia przeciwko rakosin przeznaczyła dla powiatu sochaczew- za kwotę 80 tysięcy złotych udrożnione wi szyi macicy), a 44 tysiące – na stypenskiego dotację w wysokości 2 milionów zostaną przydrożne rowy. Kwotę ponad dia dla najlepszych uczniów samorządozłotych. W bieżącym roku odwodniona 170 tysięcy zarezerwowano w budżecie wych szkół. Na gminny program profilakzostanie ulica Koralowa w Paprotni. Na na oświetlenie dróg i gminnych ulic. Naj- tyki alkoholowej przeznaczono 155 tysięten cel Rada Gminy zarezerwowała kwo- większe prace oświetleniowe zostaną wy- cy, a na zwalczanie narkomanii – 25 tysiętę 200 tysięcy złotych.
konane przy ulicy So- cy. Dożywianie dzieci w sześciu placówKontynuowana
bęchaczewskiej w Paprot- kach oświatowych kosztować będzie 288
dzie budowa kanalizani (27 tysięcy) i przy tysięcy. Na usługi opiekuńcze z Gmincji sanitarnej: II etap ul.
ulicy Kwiatowej w Se- nego Ośrodka Pomocy Społecznej przeSpacerowa, ul. Świerrokach-Parceli (20 ty- znaczono 110 tysięcy. Dopłata z budżetu
kowa, ul. Modrzewiosięcy). Na budowę par- gminy dla posiadaczy Teresińskiej Karwa, ul. Poziomkowa,
ku rekreacyjnego na ty Dużej Rodziny 3+ i Karty Seniora 75+
ul. Wiktorii, ul. KsiąOsiedlu Granice prze- wynosi 50 tysięcy. W Wieloletnim Plażęca. Nowe sieci woznaczono kwotę 520 nie Finansowym znalazła się „Rewitalidociągowe powstaną
tysięcy złotych. Na dal- zacja dworca kolejowego Teresin NiepoPlanowane miejsce parku
w Nowych Gnatowisze prace moderniza- kalanów z ulicami przyległymi”. W tym
w Granicach
cach, Paprotni (ul. Żytcyjne w świetlicy wiej- roku na opracowanie tej koncepcji przenia) i Piasecznicy. Dla ul. Szymanowskiej skiej w Masznie z funznaczono kwotę 100
w Teresinie i ul.Sochaczewskiej w Paprot- duszu sołeckiego wytysięcy złotych (szerzej
ni powstanie dokumentacja techniczna asygnowano kwotę pona ten temat w artyku(100 tys. zł); dokumentacja dla kanaliza- nad 14 tysięcy złotych.
le „Nowe porządki wocji deszczowej powstanie również dla ul. Ponad 600 tysięcy złokół dworca”). SzczegóSpacerowej w Teresinie-Gaju. Przy dro- tych Rada Gminy zapiły budżetu gminy Teredze obok Szkoły Podstawowej w Szyma- sała w budżecie na insin na 2015 rok na stronowie zmodernizowana zostanie zatoka westycje przy szkołach
nie bipteresin.pl
parkingowa. Oprócz wspomnianej wyżej podstawowych.
Teprzebudowy ulicy Kampinoskiej w planie resińska podstawówMost na Utracie w Pawłowicach
robót drogowych znalazły się m.in. drogi: ka za 400 tysięcy złoTERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
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Sesja na zakończenie roku
Ostatnia w 2014 roku sesja Rady Gminy Teresin odbyła się 30 grudnia. Podjęto wówczas szereg uchwał, wśród
których była uchwała ustalająca budżet gminy na rok 2015. Tegoroczny
plan zakłada dochody w łącznej kwocie
45.221.942,39 zł, a wydatki w łącznej kwocie 46.269.906,39 zł. Deficyt w wysokości
1.047.964,00 zł zostanie w całości pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych. Budżet został przyjęty przez
Radę 14 głosami „za” i przy 1 „wstrzymującym się”. Wcześniej, zgłoszoną przez
wójta Marka Olechowskiego autopoprawkę do budżetu Rada przyjęła jednogłośnie.
Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok. Środki finansowe na realizację Programu zaplanowane
w uchwale budżetowej wynoszą 30 tys. zł.
Następnie Rada Gminy zdecydowała
o przedłużeniu umowy dzierżawy zabudowanej części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
działka 178 o powierzchni 100 m2, poło-

żonej w obrębie Teresina, na której stoi
budynek usługowo-handlowy. W związku z tym, że budynek jest zlokalizowany
na terenie, na którym planuje się budowę
tunelu, w projekcie uchwały zaproponowano przedłużenie umowy dzierżawy na
okres tylko 2 lat.
Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia (obszar wzdłuż torów kolejowych), wcześniej
uchylając uchwałę w tej samej sprawie
z 14 września ubiegłego roku. Jak wyjaśnił
wójt Marek Olechowski, w trakcie prowadzonych konsultacji dotyczących projektowanego tunelu pod przejazdem kolejowym nasunęły się wnioski, że obszar objęty planem powinien zostać rozszerzony. To dlatego, by projektant miał większą swobodę przy wprowadzaniu najkorzystniejszych rozwiązań komunikacyjnych. Obszar, o który zostanie powiększone opracowanie, stanowi fragment terenu parkingu przy ul. o. M. Kolbego należącego do Klasztoru w Niepokalanowie, część ul. o. M. Kolbego i teren działek

prywatnych przy rzece Teresince. Obszar
opracowania powiększy się o ok. 4 tys. m2,
a łączna jego powierzchnia wyniesie ponad 9 ha.
Podczas obrad dokonano także zmian
w uchwale budżetowej gminy Teresin na
rok 2014 oraz w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Teresin na lata 2015-2022.
Ponadto Rada Gminy podjęła uchwałę
o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 44 tys. zł dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie
części kosztów administrowania parkingu przy stacji PKP Teresin-Niepokalanów.
Z kolei 2 mln pomocy finansowej Rada
Gminy zdecydowała się przyznać dla Powiatu Sochaczewskiego. – Środki te w formie dotacji celowej będą przeznaczone na
rozbudowę ul. Kampinoskiej. Chodzi o odcinek drogi powiatowej od trasy poznańskiej do granicy z gminą Kampinos – poinformowała skarbnik Jadwiga Durczak,
dodając iż koszt całej inwestycji szacowany jest na 5 mln zł.
M.Odolczyk

Podatek transportowy wciąż na
preferencyjnym poziomie!
Rada Gminy zadecydowała o pozostawieniu dotychczasowych stawek podatku od środków transportu. Oznacza to, że
w roku 2015 w dalszym ciągu na terenie
gminy Teresin obowiązywać będą preferencyjne stawki, te same od kilku już lat.
Osoby fizyczne i osoby prawne będące
właścicielami środków transportowych,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany mogą
zatem składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku, deklarację
na podatek od środków transportowych.
Rzeczywiście, analizując stawki podatku
trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków transportu w gminie Teresin można
zaoszczędzić spore kwoty. Oto stawki nadal obowiązujące w gminie Teresin:
/1/ od samochodów ciężarowych,
o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 100 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 100 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 100 zł;
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/2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku do uchwały;

/3/ od ciągnika siodłowego i balastowego,
o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od
3,5 tony i poniżej 12 ton – 100 zł.
/4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, o dopuszczalnej masie całkowitej
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zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia wg stawek określonych w załączniku do uchwały;
/5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
– 100 zł
/6/ od przyczep i naczep (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
wg stawek określonych w załączniku do
uchwały;
/7/ od autobusów, o których mowa
w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc – 200 zł, b)
równej i wyższej niż 30 miejsc – 200,- zł
Szczegółowe informacje dostępne są
w Urzędzie Gminy (Referat Podatków
i Opłat Lokalnych tel. 46 864 25 37).
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Nowa organizacja ruchu – czy będzie bezpieczniej?
Pod koniec 2014 r. na niektórych ulicach i drogach pojawiły się nowe znaki drogowe. To I etap nowej organizacji ruchu wprowadzanej na drogach zarządzanych przez Gminę Teresin. Nowa
organizacja jest odpowiedzią na rosnący ruch samochodowy i sygnały od
mieszkańców. Problem lepszego oznakowania ulic zwłaszcza na Osiedlu Granice zgłaszali głównie nowi mieszkańcy, którzy z dużymi obawami poruszali
się tutaj samochodami. Do ogłoszonego
przez Gminę Teresin przetargu na to zadanie zgłosiły się dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę za kwotę
81 tysięcy 326 złotych złożyła firma „J.D. Inżynieria Ruchu. Dominiak Jerzy” z Zielonki. Nowa organizacja ruchu została przygotowana w oparciu o akceptację Powiatowej Komendy Policji
i Wydziału Komunikacji Starostwa. W trosce o bezpieczeństwo
nas wszystkich prosimy użytkowników dróg o dostosowanie
się do nowego oznakowania. Szczególną uwagę należy zwrócić

na skrzyżowanie ulic Teresińskiej i Kaskiej, gdzie w przeszłości zmieniano już
organizację ruchu. W miejscu tym dochodziło też do stłuczek. Obecnie ulicą
z pierwszeństwem przejazdu jest ulica
Kaska; kierowcy jadący ulicą Teresińską
od strony Niepokalanowa Lasku muszą
zwrócić szczególną uwagę na znak nowo
postawiony znak STOP. W wielu miejscach stare znaki wymieniono na spełniające wszystkie normy nowe posiadające m.in. odblaski. Mamy nadzieję, że
nowa organizacja ruchu przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa na naszych ulicach.
Nowa organizacja ruchu obowiązuje też na skrzyżowaniach
„obwodnicy” z lokalnymi drogami. Obecnie „obwodnica” jest
drogą z pierwszeństwem przejazdu na całej jej długości. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!
Marek Jaworski,
zastępca wójta Gminy Teresin

Leader 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego”
zaprasza na spotkanie w sprawie środków unijnych
z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Leader jest inicjatywą oddolną. W związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w budowanie nowej strategii.
Przyjdź z propozycjami w zakresie: pomysłów na tworzenie miejsc pracy, rozwój własnej firmy, małej infrastruktury,
sposobów aktywizacji mieszkańców, szeroko pojętej innowacyjności.
Spotkanie jest organizowane:
24 lutego 2015 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin ul. Zielona 20
Swoje sugestie i pomysły można przysyłać mailem na adres mailowy – biuro@ziemiachelmonskiego.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
Gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola, Nadarzyn, Jaktorów,
Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola,
Tel: +48 46 858 91 51, +48 795 58 86 21, +48 795 58 71 14, +48 795 58 48 76, www.ziemiachelmonskiego.pl

Ogłoszenie wójta
Gminy Teresin
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin
zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr III/12/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
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GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 13 lutego 2015 roku
o godzinie 13.10 – rozmowa
z Markiem Jaworskim
zastępcą wójta Gminy Teresin.
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Kolejowa antena
w Paprotni

Nowe porządki wokół dworca

Pod koniec 2014 roku obok torów w Paprotni stanęła kolejowa wieża z anteną.
Jest to inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe. Wieża stoi na terenie kolejowym,
nazywanym w terminologii planistycznej tzw. terenem zamkniętym (podobnie jak tereny wojskowe). Pozwolenie na
budowę w tym przypadku wydaje Wojewoda. Wieża antenowa z odgromnikiem
to obiekt radiokomunikacyjny bezprzewodowej łączności działający w systemie
GSM-R. Jest ona elementem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym mającego podnieść bezpieczeństwo,
zwiększenie częstotliwości kursowania
pociągów i umożliwienie jazdy z prędkością powyżej 160 km/h. Dzięki temu systemowi pociągi poruszające się po najważniejszych liniach kolejowych Europy
będą mogły przejeżdżać przez różne państwa korzystając z jednego systemu bezpieczeństwa. GSM-R to cyfrowy system
radiołączności kolejowej wykorzystywany zarówno do komunikacji głosowej dla
pracowników kolei, jak i transmisji danych ściśle współpracujący z systemem
pozwalającym na przekazywanie bezpośrednio na pulpit w kabinie maszynisty
informacji o sytuacji na linii oraz kontrolę pracy prowadzącego pojazd. System przekazuje polecenia i ostrzeżenia pozwalając jednocześnie na odbiór
i nadawanie informacji. Pierwszy taki
system w Polsce działa już na trasie Legnica – Bielawa Dolna. Do końca 2015
roku ma objąć w naszym kraju ponad
1000 km linii kolejowych, w tym całą
linię Terespol – Kunowice.

Pod koniec ubiegłego roku pasażerowie kolei i mieszkańcy naszej
gminy z zainteresowaniem przyglądali się pracom modernizacyjnym
wokół dworca PKP Teresin Niepokalanów. To część inwestycji spółki kolejowej Polskie Linie Kolejowe
pod nazwą „Estetyzacja wybranych
stacji i przystanków na linii nr 3”.
W Teresinie prace objęły m.in. remont peronów, podziemnego przejścia oraz otaczającego ogrodzenia.
Na naszym dworcu zrobiło się międzynarodowo – pojawiły się tablice
informacyjne w języku angielskim i rosyjskim. Nowego wyglądu nabrało podziemne
przejście: umyto okna, zniknęły napisy, a w trosce o osoby niewidome wykonano specjalne ścieżki oraz odgałęzienia prowadzące do podchwytów na pochylniach wyjściowych. Uzupełniono też system oświetlenia o oprawy wandaloodporne. Do całości zabrakło jednak specjalnych elementów antypoślizgowych; sugerowali to nasi mieszkańcy, pasażerowie kolei. Ze stosownym pismem w tej sprawie Urząd Gminy Teresin zwrócił się do Polskich Linii Kolejowych. Mamy nadzieję, na pozytywną odpowiedź ze strony Spółki. Dworzec jest zawsze wizytówką miejscowości, stąd tak ważny jest wygląd
tego miejsca. Nowy wizerunek otoczenia dworca dobrze wpisuje się w nasze plany rewitalizacji dworca z najbliższym otoczeniem tj.: przylegającym placem, ulicą Torową,
Lipową i 1 Maja. Od listopada ubiegłego roku Gmina Teresin jest właścicielem dworca
PKP. Do stworzenia koncepcji zagospodarowania tego terenu zaproszone zostały Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej. Koncepcje będą podstawą
projektu, który Państwu przedstawimy. Chcemy poznać opnie i sugestie naszych mieszkańców dotyczące
rewitalizacji teresińskiego „śródmieścia”.
Marek Olechowski
wójt Gminy Teresin

Komunikat
Urząd Gminy Teresin przypomina, że popiół należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, po wcześniejszym ostudzeniu.
Popiołu nie wolno zalewać wodą i wyrzucać
mokrego do pojemnika, ponieważ przy mrozach zamarza i uniemożliwia firmie wywożącej odpady opróżnienie pojemnika.

Walka z azbestem
w Gminie Teresin
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Teresin w roku
2015 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2015. Środki pozyskane przez
Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie
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mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych. Osoby fizyczne
nie prowadzące działalności gospodarczej,
które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego
2015 roku do godz. 15.00. Do wniosku
należy dołączyć następujące dokumenty:
yydokument potwierdzający tytuł prawny
do nieruchomości;
yydokument potwierdzający przyjęcie zgło

P R O S TO Z G M I N Y

szenia robót budowlanych wydany przez
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;
yydokumentacja potwierdzająca aktualny
stan pokrycia dachu (fotografia).
W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 18 (Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
tel. 46 864 25 62).

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH W I POŁ. 2015 ROKU
miejscowość

miesiąc

Budki Piaseckie
Dębówka
Elżbietów
Gaj
Granice, ul. Graniczna
Granice, ul. Kaska
Granice Wieś bez ulic
Granice Wieś nr. 26A, 26B, 37, 42, 42A, 47, 47, 49,
51, 52A, 53 i 53A
Granice z nazwami ulic bez ul. Kaskiej i Granicznej
Izbiska
Kawęczyn
Lisice
Ludwików
Maszna
Maurycew
Mikołajew
Nowa Piasecznica
Nowe Gnatowice
Nowe Paski
Paprotnia
Pawłowice
Pawłówek
Seroki- Parcela
Seroki-Wieś
Skotniki
Skrzelew
Stara Piasecznica
Stare Paski
Strugi
Szymanów
Teresin-Gaj
Teresin ul. Kaska
Teresin (bez ul. Kaskiej)
Topołowa
Witoldów
Zabudowa
Wielorodzinna

styczeń
S-15
Z- 22
S-15
Z- 22
S-14
Z- 22
S-14
Z- 22
S-15
Z- 8
S-15
Z- 22
S-15
Z- 22
S-15
Z- 8
S-15
Z- 8
S-13
Z- 22
S-16
Z- 22
S-13
Z- 22
S-13
Z- 22
S-13
Z- 22
S-16
Z- 22
S-15
Z- 22
S-15
Z- 22
S-13
Z- 22
S-14
Z- 22
S-14
Z- 8
S-13
Z- 22
S-16
Z- 22
S-13
Z- 22
S-13
Z- 22
S-15
Z- 22
S-16
Z- 22
S-15
Z- 22
S-14
Z- 22
S-16
Z- 22
S-16
Z- 22
S-14
Z- 8
S-12
Z- 22
S-12
Z- 8
S-14
Z- 22
S-15
Z- 22
Z- 8
Z-22

luty
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-11
Z-19
S-11
Z-19
S-12
Z-5
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-12
Z-5
S-12
Z-5
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-10
Z-19
S-11
Z-19
S-11
Z-5
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-12
Z-19
S-13
Z-19
S-12
Z-19
S-11
Z-19
S-13
Z-19
S-13
Z-19
S-11
Z-5
S-9
Z-19
S-9
Z-5
S-11
Z-19
S-12
Z-19
Z-5
Z-19

marzec
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-11
Z-19
S-11
Z-19
S-12
Z-5
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-12
Z-5
S-12
Z-5
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-10
Z-19
S-11
Z-19
S-11
Z-5
S-10
Z-19
S-13
Z-19
S-10
Z-19
S-10
Z-19
S-12
Z-19
S-13
Z-19
S-12
Z-19
S-11
Z-19
S-13
Z-19
S-13
Z-19
S-11
Z-5
S-9
Z-19
S-9
Z-5
S-11
Z-19
S-12
Z-19
Z-5
Z-19

kwiecień

maj

S-9
Z-16
S-9
Z-16
S-8
Z-16
S-8
Z-16
S-9
Z-2 Z-30
S-9
Z-16
S-9
Z-16
S-9
Z-2 Z-30
S-9
Z-2 Z-30
S-7
Z-16
S-10
Z-16
S-7
Z-16
S-7
Z-16
S-7
Z-16
S-10
Z-16
S-9
Z-16
S-9
Z-16
S-7
Z-16
S-8
Z-16
S-8
Z-2 Z- 30
S-7
Z-16
S-10
Z-16
S-7
Z-16
S-7
Z-16
S-9
Z-16
S-10
Z-16
S-9
Z-16
S-8
Z-16
S-10
Z-16
S-10
Z-16
S-8
Z-2 Z- 30
S-3
Z-16
S-3
Z-2 Z-30
S-8
Z-16
S-9
Z-16
Z-2
Z-16 Z-30

czerwiec

S-7
Z-14
S-7
Z-14
S-6
Z-14
S-6
Z-14
S-7
Z-28
S-7
Z-14
S-7
Z-14
S-7
Z-28
S-7
Z-28
S-5
Z-14
S-8
Z-14
S-5
Z-14
S-5
Z-14
S-5
Z-14
S-8
Z-14
S-7
Z-14
S-7
Z-14
S-5
Z-14
S-6
Z-14
S-6
Z-28
S-5
Z-14
S-8
Z-14
S-5
Z-14
S-5
Z-14
S-7
Z-14
S-8
Z-14
S-7
Z-14
S-6
Z-14
S-8
Z-14
S-8
Z-14
S-6
Z-28
S-4
Z-14
S-4
Z-28
S-6
Z-14
S-7
Z-14
Z-14
Z-28

S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-3
Z-11
S-3
Z-11
S-5
Z-25
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-25
S-5
Z-25
S-2 S-30
Z-11
S-5
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-3
Z-11
S-3
Z-25
S-2 S-30
Z-11
S-5
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-2 S-30
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-3
Z-11
S-5
Z-11
S-5
Z-11
S-3
Z-25
S-1 S- 29
Z-11
S-1 S-29
Z-25
S-3
Z-11
S-5
Z-11
Z-11
Z-25

LEGENDA: S – ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE, Z – ODPADY ZMIESZANE
(np. Budki Piaseckie 12 lutego – odpady segregowane, 19 lutego – odpady zmieszane)
ODPADY W OKREŚLONYCH TERMINACH NALEŻY WYSTAWIAĆ DO DROGI PUBLICZNEJ PRZED GODZ. 6.30.
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TUŻ ZA ROGIEM MAMY KINO!

W piątek 9 stycznia 2015 roku na mapie inwestycji związanych z kulturą przez
duże „K” w gminie Teresin pojawił się kolejny ważny punkt. Oto ruszyło pełną parą
pierwsze w historii Teresina stacjonarne
kino – „Kino za Rogiem”. Kameralna sala
kinowa powstała w Teresińskim Ośrodku Kultury. Uroczystego przecięcia wstęgi
wspólnie dokonali – pomysłodawca ogólnopolskiego projektu „Kino za Rogiem”
Grzegorz Molewski, wójt gminy Teresin
Marek Olechowski oraz dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski. Wśród zaproszonych gości byli
też przedstawiciele projektu „KzR”, radni
gminy, dyrektorzy instytucji samorządowych, dyrektorzy lokalnych firm, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych
mediów. Specjalnie dla nich przygotowany został pierwszy seans, podczas którego
można było obejrzeć m.in. poetycką ani-

mację „Świteź” w reżyserii Kamila Polaka.
Po pokazie na gości czekała niespodzianka – recital muzyki filmowej w wykonaniu trio muzycznego w składzie: Marta
Niemira – skrzypce, Krzysztof Orliński –
trąbka oraz Paweł Dałkiewicz – fortepian.
Po oficjalnym otwarciu przez cały weekend (9-11 stycznia) odbywały się pokazy
dla widzów w różnym wieku. Najmłodsi wzięli udział w „Bajkowym poranku”,
podczas którego poznali niektórych bohaterów seriali animowanych z bazy filmów „KzR”. Dzieci mogły obejrzeć takie filmy jak – „Mikołajek”, „Zambezia”
i „Kumba”, a dla starszych widzów TOK
przygotował komediodramat „Dziewczyna z szafy”, czarną komedię „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” oraz
dramat „Imagine”. Wszystkie projekcje
odbywały się przy wypełnionej do ostatniego miejsca widowni. W ciągu trzech
dni kilkunastoosobowe kino w Teresinie

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

odwiedziło ponad 200 osób! Przypomnijmy, inicjatorką powstania kina w Teresinie jest Katarzyna Rospędowska. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach
projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster – Małe
Kina Społecznościowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.
Więcej informacji i pełny repertuar kina dostępne są na stronach internetowych TOK-u: www.tok.e-sochaczew.pl
(repertuar filmowy na luty zamieszczamy
na stronie 12).
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III Orszak
Trzech Króli
w Szymanowie
Tego dnia obudził nas piękny, mroźny poranek wraz ze wschodzącym słońcem. Uroczystą Mszą Świętą o godzinie 11.30 rozpoczęliśmy świętowanie Objawienia Pańskiego. Nasza świątynia napełniła się tłumem wiernych, parafian, gości oraz pielgrzymów. Po Komunii św. aktorzy z parafii zaprezentowali scenę zwiastowania Matce Bożej przez Archanioła Gabriela. Następnie zespół muzyczny – złożony samoistnie z parafian Szymanowa pod przewodnictwem p. Marka Rybickiego (organisty) zagrał kolędę „Anioł pasterzom mówił” i wyruszyliśmy na
ulice Szymanowa. Prowadziła nas gwiazda. Uczestnicy Orszaku
przy wyjściu z kościoła otrzymali śpiewniki, korony i naklejki.
Podczas kolędowania stworzyliśmy wielką rodzinną wspólnotę;
wszyscy rozpromienieni, tryskający humorem śpiewali kolędy –
jakbyśmy się już od dawna znali. Pragnę podkreślić, że w Orszaku Trzech Króli szli z nami i śpiewali kolędy: p. Maciej Małecki, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Matka Wawrzyna, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
oraz kapłani: ks. Roman Wawrzyniak, proboszcz parafii w Baranowie, ks.Tomasz Staszewski z parafii M.B. Pocieszenia w Ży-
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rardowie wraz z młodzieżą, ks. Robert Sierpniak, proboszcz parafii Szymanów. Cały Orszak zatrzymywał się w wyznaczonych
miejscach, gdzie uczestnicy mogli obejrzeć kolejne sceny dotyczące narodzenia Pana Jezusa. Wielką radością było to, że młodzież, parafianie, a zwłaszcza członkowie chóru parafialnego
„Veritas” tak chętnie angażowali się w przygotowanie uroczystości. Przychodzili na próby, uczyli się ról, by po raz kolejny wcielić się w postacie: Maryi, Józefa, Trzech Króli, pasterzy, aniołów,
Heroda, gospodarzy. Podczas przedstawienia młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zaprezentowała scenę tańca obrazującą walkę dobra ze złem. Ostatnia scena Jasełek została przedstawiona przy Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, gdzie Królowie oddali pokłon narodzonemu Dzieciątku. Po złożeniu darów dzieci należące do scholi parafialnej tańcem uwielbiały małego Jezusa. Na zakończenie Orszaku posłaniec p. Jerzy Wójcik, radny naszej gminy zaprosił wszystkich do
Szkoły Podstawowej w Szymanowie na gorący bigos z kiełbaskami, ufundowany przez p. Marka Olechowskiego Wójta Gminy
Teresin. Były też pyszne ciasta upieczone przez niezastąpione pa-
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nie z parafii. Wspólne świętowanie tego słonecznego dnia napełniło nasze serca nową nadzieją i prawdziwą radością. Składam
serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznym Orszaku Trzech Króli, szczególnie Dziękuję p. Maciejowi Małeckiemu, posłowi na sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
że mimo licznych zaproszeń był z nami na Orszaku, p. Markowi Jaworskiemu zastępcy wójta za grę na gitarze oraz całemu
grającemu zespołowi, radnym i innym przedstawicielom samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Teresin. Dziękuję aktorom z naszej parafii, którzy w profesjonalny, sposób zagrali w Jasełkach (samodzielnie zorganizowali sobie stroje i rekwizyty) oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagali w zorganizowaniu uroczystości. Osobne podziękowania kieruję do sponsorów: dziękuję firmie „BAKOMA”, Urzędowi Gminy Teresin oraz Aptece „Calendula”. W tegorocznym III Orszaku
uczestniczyło około 2000 osób, mam nadzieję, że w następnym
roku zgromadzimy się jeszcze liczniej.
s. Maria Adriana Kotowicz
s. niepokalanka
TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

fot. Paweł Kalwarczyk

„Veritas”
koncertował
w stolicy

We wtorek 6 stycznia br. chór parafialny, a właściwie
to już zespół wokalno-instrumentalny „Veritas” brał
udział w koncercie kolęd na Placu Zamkowym w Warszawie. Było to dla nas wielkim wyróżnieniem, gdyż po
raz pierwszy stanęliśmy na dużej scenie. Po przesłuchaniu dwóch nagrań, zostaliśmy zakwalifikowani do
występu podczas Międzynarodowego Koncertu Kolęd. Udaliśmy się tam zaraz po Orszaku Trzech Króli
w Szymanowie. Śpiewaliśmy z całego serca, były brawa
i bisy! Po zakończeniu koncertu, główny organizator
podziękował za piękny występ i zaprosił nas do kolędowania podczas Orszaku głównego w stolicy w przyszłym roku. Było to dla nas wielkim zaszczytem i radością.
s. Maria Adriana Kotowicz
P R O S TO Z G M I N Y
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w TERESIŃSKIM OŚRODKU KULTURY

1 Zambezia - 16.00
6 Kumba - 17.00
Śnieżek w
7 Goryl
16.00
Barcelonie z Zaginionej
8 Robaczki
16.00
Doliny GODZ.

P I ĄT E K

LUTY

Dziewczyna z szafy -GODZ. 18.00

GODZ.

NIEDZIELA

REPERTUAR

2015

KINO za ROGIEM

komediodramat, reż. Bodo Kox, Polska 2012, 92’ – od 12 r.ż.

Kamerdyner -GODZ. 19.00

RPA 2013, 82’

S O B O TA

GODZ.

Imagine - GODZ. 18.00

dramat, reż. Andrzej Jakimowski, Polska 2012, 104’ – od 12 r.ż.

reż. Andres G. Schaer, Hiszpania 2011, 86’

NIEDZIELA

GODZ.

reż. Thomas Szabo, Helene Giraud,
Francja 2013, 85’

Stulatek, który wyskoczył
przez okno i zniknął -GODZ. 18.00
czarna komedia, reż. Felix Herngren, Szwecja 2013, 110’ – od 16 r.ż.

Żółwik Sammy. W 50 lat
13 dookoła
17.00
świata POK AZ PIĄT KOWY A NT Y WA L E NT YNKOWY

P I ĄT E K

Łowcy głów - GODZ. 19.00

reż. Morten Tyldum, Niemcy/Norwegia 2011, 96’ – od 16 r.ż.

GODZ.

MIŁOŚ Ć Z R ÓŻNYC H STR O N ŚWI ATA

14 Bilet na Księżyc - 16.00 Hanami. Kwiat wiśni w Rzymie Triszna. Pragnienie miłości 15 Zakochani
16.00
GODZ.

S O B O TA

GODZ.

obyczajowy, reż. Jacek Bromski, Polska 2013, 119’ – od 12 r.ż.

GODZ.

NIEDZIELA

18.00

dramat, reż. Doris Doerrie, Francja/Niemcy 2008, 122’ – od 16 r.ż.

18.00

dramat, reż. Michael Winterbottom, Wielka Brytania 2011, 113’ – od 16 r.ż.

GODZ.

komedia, reż. Woody Allen, Hiszpania
/USA/Włochy 2012, 112’ – od 12 r.ż.

WE E K E N D Z NAG R ODAM I

20 Śnieżka - 17.00 Vera Drake - 19.00
21 Bajkowy poranek pełen niespodzianek - 12.00
21 Popołudnie z bajkami - 16.00 W ciemności GODZ.

P I ĄT E K

GODZ.

dramat społeczny, reż. Mike Leigh, Francja/Nowa Zelandia/
Wielka Brytania 2004, 119’ – od 16 r.ż.

Hiszpania 2012, 101’ – od 12 r.ż.

GODZ.

S O B O TA

dla widzów od 3 r.ż.

GODZ.

S O B O TA

NIEDZIELA

GODZ.

18.00

dramat wojenny, reż. Agnieszka Holland, Kanada/
Len – reż. Joanna Jasińska, Polska 2005, 13’
Niemcy/Polska 2011, 137’ – od 16 r.ż.
Szalony zegar – reż. Leszek Marek Gałysz, Polska 2009, 12’
Rybak na dnie morza – reż. Leszek Marek Gałysz, Polska 2011, 12’
Piotruś i wilk – reż. Suzie Templeton, Meksyk/Norwegia/Polska/Wielka Brytania, 35’

z Księżyca
22 Kochankowie
16.00
-

Między słowami -GODZ. 18.00

GODZ.

Moonrise Kingdom, komedia, reż. Wes Anderson, USA 2012, 90’ – od 12 r.ż.

USA 2003, 97’ – od 12 r.ż.

FIL M OWE OB LIC Z A MIŁO Ś CI

27 Królowa Śniegu 28 Piąta pora roku -

17.00

Broken - GODZ. 19.00

16.00

Powtórnie narodzony
- GODZ. 18.00

GODZ.

P I ĄT E K

dramat, reż. Rufus Norris, Wielka Brytania 2012, 90’ – od 16 r.ż.

Wladlen Barbe, Rosja 2012, 73’

S O B O TA

komedia, reż. Jerzy Domaradzki,
Polska 2012, 96’ – od 12 r.ż.

dramat, reż. Sergio Castellitto, Hiszpania/
Włochy 2012, 130’ – od 16 r.ż.

NO
KI OK

5zł

BILET Y

GODZ.

T
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CO? GDZIE? KIEDY?

czyli kalendarium wydarzeń 2015 roku w Gminie Teresin
Miesiąc

Wydarzenie

Miejsce

STYCZEŃ

1. III Orszak Trzech Króli
2. Otwarcie „Kina Za Rogiem”
3. XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nasze Wieczne
Kolędowanie – Niepokalanów 2015”

1. Szymanów
2. TOK Teresin
3. Niepokalanów

LUTY

1. Międzynarodowy Turniej im. K. Hibnera w łucznictwie
2. XI Zjazd Gmin Kolbiańskich
3. Puchar Marszałka Woj. Mazowieckiego w piłce siatkowej

1. Hala GOSiR Teresin
2. Niepokalanów
3. Hala GOSiR

MARZEC

1. Halowy Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Futsal Cup

1. ZS Teresin

KWIECIEŃ

1. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
2. Mityng lekkoatletyczny dla dzieci

1. Hala GOSiR
2. Stadion GOSiR
1. Teresin

MAJ

1. Uroczysta sesja Rady Gminy Teresin (25 lat samorządowej
Gminy Teresin)
2. Rajd rowerowy „Od Chełmońskiego do Ślewińskiego”
3. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
4. Zawody lekkoatletyczne „Powitanie Wiosny”
5. Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”
6. Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”

2.
3.
4.
5.
6.

Teresin-Szymanów-Mikołajew
Niepokalanów
Stadion GOSiR
TOK
TOK

CZERWIEC

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Szymanów
Szymanów
Paprotnia
Mikołajew
Stadion GOSiR

,,Rodzina Razem” – festyn rodzinny
II Zjazd Pojazdów Zabytkowych im. ks. Wł. Druckiego-Lubeckiego
Festyn ,,Teresińska Noc Czerwcowa”
Jubileusz 200 lat Parafii Mikołajew
Mityng lekkoatletyczny

1. Pielgrzymka „Szlakiem św. Jakuba”

1. Ludwików – Niepokalanów Szymanów – Maurycew

1. Uroczystości rocznicowe śmierci o. Maksymiliana Kolbego

1. Niepokalanów

1. Uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej
2. Eko-Piknik Kampinos (Gmina Teresin – współorganizator)
3. Mistrzostwa Teresina w lekkoatletyce

1. Plac przy Pomniku 20
Rozstrzelanych, Teresin
2. Stadion KS „Orzeł” Kampinos
3. Stadion GOSiR

PAŹDZIERNIK

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

LISTOPAD

1. Narodowe Święto Niepodległości Polski
2. „Przegląd Pieśni Patriotycznej”
3. Gminne oraz Powiatowe Dni Retoryki

1. Teresin / Szymanów
2. Szymanów
3. TOK

GRUDZIEŃ

1. 72. rocznica Rozstrzelania 20 Więźniów z Pawiaka
2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Duszą
3. Uśmiech pod Choinkę – spotkanie wigilijne

1. Niepokalanów/Teresin
2. TOK
3. Niepokalanów

LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego
XV Dzień Papieski
Ogólnopolski Przegląd Teatrów „Galimatias”
Spotkanie z cyklu „O Teresach w Teresinie”

Skrzelew
Paprotnia / Niepokalanów
TOK
Teresin

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie;
Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691 277 424,
e-mail: marcin.odolczyk@op.pl
Skład i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów,
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wof@niepokalanow.pl
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”

Lista firm, które wspierają rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:
yy Sklepy EFEKT PLUS – ul. o. Maksymiliana Kolbego w Paprotni, ul. Kaska i ul. Zielona w Teresinie, ul. Szkolna w Szymanowie;
5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.
yy Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – ul. Szymanowska 8 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak – ul. Szymanowska 19 w Teresinie, 10% zniżki na obuwie z wyjątkiem skórzanego,
5% zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją.
yy Pizzeria PIERROT – ul. Lipowa w Teresinie, zniżka 10% oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
yy Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%.
yy Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a,
zniżka 5% na lekcje nauki jazdy + 2 godziny gratis.
yy Sklep odzieżowo-obuwniczy Red-Star – ul. Szymanowska 1 w Teresinie , zniżka 8% na cały asortyment.
yy Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – ul. Szymanowska 2 w Teresinie, zniżka 5% na podręczniki i artykuły szkolne, oraz lektury.
yy Firma PIGUŁKA – ul. Szymanowska 29 w Teresinie, zniżka 20% na wstęp do Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.
yy Poprawki krawieckie „U KASI” – ul. Perłowa 22 w Paprotni, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
yy Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
yy Kwiaciarnia ALICJA – ul. Cmentarna w Paprotni, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
yy Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – ul. Południowa 47, Granice, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
yy Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKADEMIA – Aleja XX-lecia 3 w Teresinie, 15% zniżki na czesne.
yy Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów.
yy Sklep odzieżowy AVANTIS – ul. Kwiatowa 1 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną.
yy P.H.U VIKA Nowak Sylwia – w Elżbietowie 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
yy Progress Szkoła języków obcych – w GOSIR Teresin ul. Aleja XX lecia 32 , Bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs
przy zapisie na cały rok szkolny.
yy FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja.
yy IGIEŁKA Beta Bachura – ul. Spacerowa 100, Teresin-Gaj 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków do odzieży.
yy F.H.U. De-Facto Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka – ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych
i tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
yy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW” Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19,
15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na –
Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.
yy AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka – ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10 w Teresinie, 15 % zniżki na usługi księgowe,
10% zniżki na artykuły szkolne oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe.
yy „TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6 , 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna
Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”

Lista firm, które wspierają Seniorów na terenie gminy Teresin:
yy F.H.U. De-Facto Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – ul. Szymanowska 8 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Wszystkim Partnerom naszych społecznych programów dziękujemy za wsparcie. Zapraszamy do współpracy pozostałych przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy. Informacji na ten temat udziela Ewa Więsek z Urzędu Gminy Teresin pod nr tel. 46 864 25 35,
e-mail: dowody.osobiste@teresin.pl. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną promocję na stronie internetowej oraz w naszym miesięczniku ,,Prosto z Gminy”.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, 16 czerwca 2014 r. uruchomiona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Uprawnia ona
do zniżek w wielu atrakcyjnych miejscach w całej Polsce. Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej
www.rodzina.gov.pl.
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Agapa w Skrzelewie 2015
Mieszkańcy Skrzelewa są pełni pomysłów, chętni do pracy społecznej i aktywizacji środowiska lokalnego. Dzięki
dobrej współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, radą gminy i władzami gminy w roku 2014 został wykonany kolejny etap wyposażania świetlicy wiejskiej w części zaplecza kuchenno-gastronomicznego i sali widowiskowej. Od ponad 20 lat organizowana jest
tu agapa. Taka uroczystość odbyła się tu
w pierwszą sobotę stycznia Nowego Roku 2015. Tradycją jest, że rozpoczyna się ona
Mszą św., którą odprawili ks. Proboszcz Robert Sierpniak i o. Wiesław Koc kapelan
strażaków z gminy Teresin. Wierni modlili się w intencji mieszkańców Skrzelewa i okolic. Po Mszy św. Tadeusz Szymańczak powitał zaproszonych gości Bogdana Linarda
– Przewodniczącego Rady Gminy, Antoninę Gigier – zastępcę przewodniczącego Rady
Gminy, Marka Jaworskiego – zastępcę wójta gminy Teresin, Jolantę Parobczyk – dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Mariusza Cieśniewskiego – dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury, Adama Orlińskiego – radnego województwa mazowieckiego, Andrzeja Tkaczyka – prezesa Zarządu ZOP OSP RP Sochaczew, Mariana Lewandowskiego – st. asp. Posterunku Policji w Teresinie oraz sierżanta Katarzynę Bednarek, a w sposób szczególny powitał orkiestrę dętą z Niepokalanowa pod batutą Alberta Szułczyńskiego, a także pozostałych gości i mieszkańców Skrzelewa i okolic. Atmosfera na tym spotkaniu była fantastyczna. Przy dźwiękach kolęd oraz muzyce orkiestry
dętej podzielono się opłatkiem. Przy kawie, herbacie i wspaniałych ciastach przyrządzonych przez mieszkanki Skrzelewa było wiele wspomnień i podsumowań minionego
roku. Było też jedno z dużych wydarzeń, ponieważ kapitan Henryk Kucharski członek
honorowy OSP Skrzelew 3 stycznia obchodził 92. rocznicę urodzin. Wszyscy
zebrani na stojąco odśpiewali tradycyjne 100 lat, a intonowała i grała orkiestra
dęta. Wicewójt Marek Jaworski pogratulował Panu Henrykowi tak dobrej kondycji w tym wieku i życzył wszystkiego najlepszego. Podziękował też Tadeuszowi Szymańczakowi za wytrwałe organizowanie takich spotkań od wielu lat,
które na terenie gminy jest jedyne i niezwykłe. Ten z kolei, podziękował Pani
sołtys Mariannie Tonderze, Radzie Sołeckiej oraz strażakom ze Skrzelewa, za przygotowanie poczęstunku, ubranie choinki oraz wszystkim paniom za przygotowane ciasta.

Na 100 dni
przed maturą
W sobotę 10 stycznia br. w Pałacu Lubomirskich w Szymanowie odbyła się
długo wyczekiwana studniówka. Na balu
bawiły się tegoroczne maturzystki z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek, ich przyjaciele, a także rodzicie
i nauczyciele. Jak co roku, uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą, po której za-

Bal w liceum w Szymanowie

tańczono poloneza i walca. Nie zabrakło
także tradycyjnego tańca kotylionów. Wodzirej Sylwester Laskowski w mistrzowski
sposób prowadził zabawę, tak że wszyscy
w świetnej atmosferze bawili się do białego rana.

Studniówka w ZS Teresin

Tadeusz Szymańczak

Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie to jedyna
wśród publicznych szkół w powiecie sochaczewskim i jedna z niewielu placówek
w województwie, gdzie wciąż zachowana jest tradycja organizowania studniówPowoli dobiega końca pierwszy cykl zajęć skierowanych do najstarszych mieszkań- ki we własnych murach. W szkolnej hali
ców gminy Teresin, którzy do tej pory nie mieli okazji obcować z pecetami i laptopami. sportowej w sobotę 17 stycznia br. bawiPodczas zajęć, które trwały od 1 października 2014 roku pokazaliśmy grupie seniorów, li się uczniowie liceum oraz czterech klas
jakie możliwości daje Internet. Tematyka zajęć obejmowała: zapoznanie z Microsoft technikum. Wspaniałej zabawy, a następOffice Word, obsługę przeglądarek i ich wykorzystanie, pocztę elektroniczną, robie- nie owocnej pracy życzyli im dyrektor Zenie zakupów przez Internet, bankowość elektroniczną, fotografię komórkową, cyfrową, społu Szkół Wojciech Kruszewski oraz
wirtualne spacery po muzeach, rozmowy przez skype, oglądanie filmów.
jego zastępca Arkadiusz Pietz. OdczytaJuż w lutym zapraszamy kolejne osoby chętne do nauki do naszej biblioteki w Teresi- no też specjalny list z życzeniami od stanie. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz. od 16.00 do 18.00.
rosty sochaczewskiego Jolanty Gonta. PoAgnieszka Ptaszkiewicz tem już wszyscy ruszyli do tańca, a szaloWojciech Kononowicz ne harce trwały do białego rana.

Latarnicy Polski Cyfrowej zapraszają
na bezpłatne zajęcia komputerowe
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MATEMATYKA

Korepetycje z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej

tel. 728 593 932

Zakład Pogrzebowy
sc.
Dariusz Szymaniak & Ryszard Siennicki
tel. 666-869-323
tel. 698-920-800
JAKTORÓW ul. Warszawska 4, tel. zak. 46-895-11-55
PAPROTNIA ul. o. M. Kolbego 6 (obok poczty),
tel. zak. 22-245-23-65
Zakład czynny od pon. do pt., 8.00 do 17.00, w sob. do 13.00
Pełna obsługa całodobowa
e-mail: haron0@op.pl www.haron.ns48.pl
Przewozy z domów, mieszkań, hospicjów i szptali.
Transport międzynarodowy.
Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki,
stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.
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Dzień Babci i Dziadka w Społecznym
Przedszkolu Integracyjnym
Babcie i dziadkowie są
ważnymi członkami każdej rodziny. Dzień Babci
i Dzień Dziadka to wielkie wydarzenie w życiu każdego przedszkolaka. W naszym przedszkolu odbyły się uroczyste spotkania z babciami i dziadkami. Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały specjalnie przygotowane
programy artystyczne. Złożyły się na nie wiersze, piosenki, tańce
oraz inscenizacje. Maluchy wspólnie z gośćmi bawiły się w wesoły pociąg, bałwankową rodzinę oraz zgadywanki muzyczne.

Jasełka u Aniołka
i Diabełka

W dniu 22 grudnia 2014 roku przedstawieniem przy żłóbku Pańskim przywitaliśmy Małego Jezusa. Młodsza grupa „Ślimaki” zatańczyła taniec śnieżynek do melodii walca z filmu „Noce i dnie”. Starszaki z grupy „Mrówki”
przygotowały widowisko teatralne pt: „Jasełka u Aniołka i Diabełka”. Przedszkolaki wcieliły się w postacie Maryi i Józefa. Przy stajence czuwali aniołowie, którzy święconą wodą
przepędzili złego Lucyfera. Do szopki przybyli również trzej królowie i pastuszkowie składając dary Jezuskowi. Siostry Franciszkanki
Rycerstwa Niepokalanej zaszczyciły nas swoją obecnością. Dzieci wraz z Siostrami i rodzicami wspólnie śpiewały kolędy. Nie mieliśmy
wątpliwości, że nasze dzieci odwiedzi Święty
Mikołaj z workiem wypełnionym prezentami.
Wszystkie pociechy z niecierpliwością wyczekiwały pierwszej gwiazdki i były zadowolone
z otrzymanych upominków.
Martyna Włudarczyk
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Przedszkole Niepubliczne
„Studio Dziecka Figiel”

Następnie wręczyły swoim najbliższym własnoręcznie wykonane upominki.
Niezwykłym wydarzeniem w naszym przedszkolu było spotkanie z członkami Klubu Seniora „Radosna Jesień”. Dzieci
z grupy „Muminki” wystąpiły z inscenizacją Jasełek, zaśpiewały
piosenki, recytowały wiersze dla seniorów. Wręczyły także laurki z życzeniami i wspólnie bawiły się przy znanych piosenkach.
Od najmłodszych lat należy kształtować u przedszkolaków
szacunek do osób starszych. Dziadkowie są osobami bardzo
ważnymi dla każdego dziecka, szczególnie wtedy, gdy rodzice
pracują. Wspomagają rodziców i zajmują się wnukami najlepiej
jak potrafią.
Małgorzata Bańkowska i Anna Jaworska nauczycielki
ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Styczeń w „Leśnej Akademii”
W styczniu dla naszych przedszkolaków przygotowaliśmy moc
atrakcji. Zawitali do nas muzycy z Łodzi ze swoim karnawałowym recitalem. W drugim tygodniu odbył się Bal Karnawałowy, który poprowadził wodzirej
a dzieci wystąpiły w cudownych
przebraniach. Tego dnia królowały wróżki, piraci, strażacy oraz
księżniczki. Przeprowadziliśmy
także I Przegląd Kolęd i Pastorałek. Sukcesem było to, iż każde
dziecko wystąpiło na scenie prezentując wybraną kolędę. W ramach obchodów
Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy swoich najbliższych na przedstawienie z tej
okazji połączone z warsztatami oraz poczęstunkiem. Chętnie także pomagaliśmy
w tym trudnym czasie zwierzątkom, dokarmiając je w specjalnie wybudowanych
karmnikach. Zapraszamy do odwiedzin na naszego facebooka.
Agnieszka Tymorek
Dyrektor Przedszkola „Leśna Akademia”

Najładniejsza ozdoba choinkowa
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
wzięli udział w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Najładniejsza ozdoba
choinkowa”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie.
Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III. Na konkurs należało wykonać
oryginalną ozdobę choinkową, dowolną techniką z różnych materiałów. Z naszej
placówki przekazaliśmy dwadzieścia prac spośród których praca Marii Felczak
– uczennicy klasy II b zajęła 3 miejsce, a praca Wiktorii Kornackiej – uczennicy
klasy III b zdobyła wyróżnienie. Prace wykonane zostały pod kierunkiem wychowawców świetlicy: p. Agnieszki Smółki-Rychlewskiej i p. Agnieszki Szymaniak.
Gratulujemy!
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Beata Pałuba
Kierownik świetlicy szkolnej
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Agent Ubezpieczeniowy
Michał Sowiński
UBEZPIECZENIA:
○ komunikacyjne
○ majątkowe
○ firm
○ rolne

KONTAKT: tel. 791 712 999 lub 46 8613443
Granice, ul. Kaska 63, 96-515 Teresin

STOMATOLOGIA

lek. dent. Mariusz Cierech

NZOZ Ter-Med Teresin, ul. Szymanowska 17
Stomatologia Zachowawcza
Protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów
Zdjęcia RTG

Zapisy

726 718 849

URZĄD GMINY TERESIN
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Tel. 46 861 38 15 do 17
Fax: 46 864 25 32
e-mail: urzad.gminy@teresin.pl
www.teresin.pl
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Pójdźmy wszyscy do stajenki…
Tradycji stało się zadość i po raz dziesiąty na placu tuż przed Domem Parafialnym w Niepokalanowie stanęła „żywa” szopka betlejemska. Ponownie cała z drewna, z gwiazdą betlejemską na szczycie,
skrywająca w swych progach naturalnej wielkości figury Świętej Rodziny, pasterzy, aniołów i Trzech Króli oraz jak co roku żywe zwierzęta. Te, stacjonowały tu tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, choć ich pobyt – ku uciesze szczególnie dzieci – przedłużył
się tym razem o kilka dni. Każdego dnia tłumy wiernych przybywały, by nie tylko na własne oczy zobaczyć to godne pochwały przedsięwzięcie, ale przede wszystkim złożyć hołd Dzieciątku Jezus. Warto zaznaczyć, iż inicjatorem budowy stajenki przed Domem Parafialnym w Niepokalanowie dziesięć lat temu był o. Andrzej Sąsiadek,
ówczesny wikariusz, a obecnie proboszcz tutejszej parafii. W pracach nad budową obecnej stajenki udział brali miejscowi parafianie, wspierani przez młodzież z Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Jak zwykle uroczyste jej otwarcie
miało miejsce tuż po bożonarodzeniowej pasterce w nocy z 24 na 25
grudnia. Wówczas zespół wokalno-muzyczny „Miriam” zafundował licznie przybyłym gościom niezwykły koncert kolęd i pastorałek. Wspólne kolędowanie, przy dźwiękach instrumentów muzycznych, mimo późnej pory nie skończyło się szybko. To była noc pełna
wzruszeń i wielkiej radości, narodził się nasz Zbawiciel!
M.Odolczyk

Grupa niewidomych artystów wystąpiła na scenie w sali św. Bonawentury
w Niepokalanowie. W niedzielę 11 stycznia odbył się tu Świąteczny Koncert w wykonaniu zespołu o nazwie „Ślepa Kura”
pod patronatem Fundacji Niewidomych
Żeglarzy. Grupa powstała w 2013 roku,
a jej skład tworzy m.in. czterech muzyków niewidomych. Organizatorem koncertu dedykowanego wszystkim Rodzinom był o. Ignacy Kosmana z Niepokalanowa wraz z Teresińskim Ośrodkiem Kultury. Wśród publiczności był także wójt
gminy Marek Olechowski. Sam był pod
wrażeniem występu stołecznej grupy, która zaprezentowała recital polskich kolęd
i pastorałek.

Harcerskie granie
czyli WOŚP 2015
W niedzielę 11
stycznia br. odbył
się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak
co roku, my, harcerze
z 1 Drużyny Harcerskiej im. o. Maksymiliana Kolbego w Teresinie kwestowaliśmy na terenie naszej
miejscowości. Mimo
szalejącego wiatru
humor nas nie opuszczał, a wręcz uskrzydlała nas myśl, że
dzięki naszemu trudowi zarówno dzieci, jak i starsi otrzymają niezbędną im pomoc
w leczeniu. Wesprzemy ich kwotą ponad 4 tys. złotych, które znalazły się w naszych
puszkach, wrzucone przez mieszkańców naszej gminy, za co bardzo dziękujemy! Wieczorem oglądaliśmy tradycyjne światełko do nieba, a zwieńczeniem tegorocznego finału był wyjazd do studia WOŚP w TVP na Woronicza w Warszawie. Razem z Jurkiem
Owsiakiem dziękowaliśmy wszystkim darczyńcom wspomagającym cel tegorocznego
Finału „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

fot. Marek Pietrasik

Niewidomi grali
i śpiewali kolędy

Joanna Budnik
zastępowa w 1 DH

