XIV Zjazd Gmin Kolbiańskich
Dokładnie w 75. rocznicę aresztowania
przez Niemców o. Maksymiliana Kolbe i wywiezienia Go na Pawiak, do Niepokalanowa
przybyły delegacje władz Zduńskiej Woli, Pabianic, Oświęcimia i Gminy Teresin. W środę 17 lutego br. po raz czternasty odbył się tu
Zjazd Delegatów Związku Gmin Związanych
z Życiem św. Maksymiliana. Gospodarzem
Zjazdu były władze samorządowe gminy Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim
oraz Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Najpierw odbyła się część robocza
Zjazdu, podczas której omówiono bieżącą
działalność i zdecydowano o planach Związku
na najbliższe miesiące.
Zarząd Związku podjął uchwałę o przy-

znaniu dwóch nagród im. św. Maksymiliana. Wśród tegorocznych wyróżnionych byli
ojcowie z Niepokalanowa - o. prof. UKSW
dr hab. Grzegorz Bartosik i o. dr hab. Ignacy
Kosmana. Władze Związku uznały ich za osoby, które niestrudzenie podtrzymują pamięć
i w wyjątkowy sposób popularyzują postać o.
Maksymiliana Kolbe, patrona naszych czasów.
Uhonorowanie nagrodzonych miało miejsce
w trakcie uroczystej Mszy świętej w Bazylice
Mniejszej. Przewodniczył jej J.E. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, który dokonał też aktu poświęcenia i konsekracji nowego ołtarza głównego
w niepokalanowskiej bazylice. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się pod pomnik
św. Maksymiliana Kolbe, gdzie złożono kwiaty

i oddano hołd założycielowi Niepokalanowa.
W uroczystości udział wzięli m. in. Janusz Chwierut - prezydent Oświęcimia, Piotr
Niedźwiecki - prezydent Zduńskiej Woli,
Grzegorz Mackiewicz - prezydent Pabianic,
Marek Olechowski - wójt gminy Teresin,
o. prowincjał Wiesław Pyzio i o. Mirosław
Bartos - gwardian klasztoru w Niepokalanowie. Nie zabrakło też licznego grona księży,
franciszkanów, sióstr, a także pocztów sztandarowych ze szkół i Ochotniczych Straży
Pożarnych, przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz setek wiernych, nie
tylko z niepokalanowskiej parafii.
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Stuknęła setka!
Drodzy Czytelnicy, trzymacie
w ręku lutowe wydanie samo-

rządowego miesięcznika „Prosto
z Gminy”. W tym roku to drugi
numer czasopisma. Dla mnie,
jako redaktora prowadzącego
jednak wyjątkowy, bo …setny!
Oczywiście, na myśli mam „setkę” jeśli chodzi o zredagowanych
przeze mnie ilość egzemplarzy.
Taki mały jubileusz – 100 numerów. To też wspaniała okazja,
by serdecznie podziękować wój-

towi Markowi Olechowskiemu
oraz jego zastępcy Markowi Jaworskiemu, za życzliwą pomoc
i współpracę w ramach tworzenia tych stu wydań miesięcznika.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie współdziałali
ze mną na polu dziennikarskim.
Szczególnie dziękuję Wam Drodzy Czytelnicy, za wszelkie zgłaszane pomysły, uwagi, ale też za
konstruktywną krytykę. Dziękuję
za każde nadesłane słowo i zdję-

cie. Żywię też nadzieję na dalszą,
efektywną współpracę. Wierzę,
że „Prosto z Gminy”, którego
przypomnę, wydawcą jest Urząd
Gminy Teresin, spełnia Państwa
oczekiwania jako biuletyn samorządowy. Tymczasem zapraszam
do lektury, jakby jubileuszowego
numeru!
Marcin Odolczyk
redaktor prowadzący

Podatek transportowy na preferencyjnym poziomie
Przypominamy, iż w gminie
Teresin wciąż obowiązują bardzo korzystne stawki podatku od
środków transportu. O pozostawieniu stawek już po raz kolejny
na dotychczasowym poziomie
zdecydowała jeszcze pod koniec
ubiegłego roku Rada Gminy Teresin. Stawki te nie zmieniają się
od sześciu lat.
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków
transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany
mogą 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. l 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;
/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
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 22 miejsca - 200 zł,
b) równej i wyższej niż 22 miejsca
- 200,- zł
Szczegółowe
informacje
dostępne są w Urzędzie Gminy
Teresin, pokój nr 12, tel. 46 864
25 37).

Wybory w OSP Skrzelew

Podczas Walnego Zebrania
sprawozdawczo-w y b orczego
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Skrzelewie udzielono absolutoNumer 2/2016

rium dla Zarządu za okres sprawozdawczy. Dokonano też wyboru nowego Zarządu, składu
Komisji Rewizyjnej oraz delega-

tów na Zjazd Gminny OSP. W
spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Marek Olechowski, wójt gminy
Teresin i Andrzej Tkaczyk, prezes
Zarządu Powiatowego OSP.
W skład nowego Zarządu
OSP Skrzelew weszli: Tadeusz Szymańczak – prezes, Jerzy
Wójcik – wiceprezes gospodarz,
Adam Szymańczak – wiceprezes
naczelnik, Andrzej Tondera –
skarbnik, Kamil Szymańczak –
sekretarz.

Komisję Rewizyjną tworzą:
Piotr Lipiński – przewodniczący,
Karol Lipiński – sekretarz, Sebastian Szymańczak – członek.
Jako delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano Tadeusza Szymańczaka
oraz Jerzego Wójcika. Natomiast
Adam Szymańczak i Piotr Lipiński zostali wybrani na przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP.
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Inwestycje w gospodarstwach położonych na
Obszarach Szczególnie Narażonych
Rusza nabór wniosków od 10 lutego do 10 marca 2016r
Opis rodzaju operacji: Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiadać urządzenia do
gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych o wielkości pozwalającej na co najmniej 6- miesięczne przechowywanie nawozów naturalnych, dzięki czemu możliwe jest ich racjonalne wykorzystanie w sposób minimalizujący zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane
wsparcie inwestycyjne ma na celu ułatwienie gospodarstwom dostosowania się do nowych wymogów.
Rodzaj wsparcia: Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Beneficjenci: Rolnicy.
Koszty kwalifikowane: – Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów
naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych. – Koszty ogólne
Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego
produkcję zwierzęcą. Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18 ustawy o nawozach i nawożeniu wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej
2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Zakres inwestycji musi być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, w
szczególności wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o
pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie.
Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN
lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty
przejęcia gospodarstwa.
Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru: Ze względu na cel działania, jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z produkcji
zwierzęcej, preferowane będą operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP).
Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników.
Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie):
– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice
zaprasza na szkolenie stacjonarne:
„Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w 2016 roku.”
18 marca 2016 roku, godzina 10.00
Urząd Gminy Teresin, sala konferencyjna
Organizator i wykładowca: Łukasz Błądek
MODR Oddział Bielice

XIV Ogólnokrajowy Konkurs
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań
prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.
W trzynastu dotychczasowych edycjach, których rangę rokrocznie podkreślał honorowy patronat Prezydenta RP, udział wzięło ponad 16
tysięcy gospodarstw indywidualnych.
Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W ich
skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad
i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin.
Do udziału w dorocznym Konkursie Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy,
oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie Kasy - www.krus.gov.pl, w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.
Żródło: KRUS
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WYRUSZ EKSTREMALNĄ DROGĄ KRZYŻOWĄ
Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) to ciekawa propozycja indywidualnych rekolekcji wielkopostnych. EDK nie jest zorganizowaną
pielgrzymką, lecz indywidualną praktyką religijną; jej ideą jest przeniesienie nabożeństwa drogi krzyżowej poza budynek kościoła i przekształcenie w pieszą, nocną indywidualną wędrówkę.
Ekstremalna Droga została wymyślona przez ks. Jacka „Wiosnę”
Stryczka z Krakowa, a pierwsi pątnicy ruszyli nią w 2009 roku. Choć
pomysłodawcy EDK zalecają drogę co najmniej 20 km, my chcemy zaproponować łagodniejszą, krótszą wersję. Niepokalanowska Ekstremalna Droga Krzyżowa biegnie śladem małych form sakralnych (przydrożne krzyże i kapliczki). Trasa obejmuje oczywiście 14 stacji, rozpoczyna
się przy krzyżu obok wejścia do Bazyliki w Niepokalanowie i kończy
również w Niepokalanowie. Trasa wiedzie przez Paprotnię, Teresin i

Granice Osiedle. Liczy ok. 12 km i została przygotowana przez skautów
z Niepokalanowa pod opieką o. Sebastiana, wikariusza parafii.
Wyruszamy w piątek 11 marca po wieczornej Mszy świętej ok.
godz. 19.00 (szczegóły będą podane w ogłoszeniach parafialnych w
niedzielę 6 marca).
Ze względu na porę i bezpieczeństwo proponujemy wędrówkę w
małych grupach (nie więcej jednak niż 10 osób), zaopatrzenie się w elementy odblaskowe, latarkę lub pochodnię, odpowiedni strój, żywność
oraz naładowany telefon komórkowy. Tradycją jest też zabranie ze sobą
małych drewnianych prostych krzyży. Na czas wieczornej wędrówki polecamy rozważania zamieszczone na stronie www.edk.org.pl. Uczestnicy biorą udział w drodze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Oto trasa Niepokalanowskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
STACJA I – krzyż przy wejściu do Bazyliki
STACJA II – kapliczka przy ulicy Krańcowej
STACJA III – kapliczka na rogu ul. Kampinoskiej / Gnatowickiej / Skośnej
STACJA IV – kapliczka na rogu ul. Skośnej / Sochaczewskiej
STACJA V – kapliczka na rogu ul. Sochaczewskiej / ul. o. M. Kolbego
STACJA VI – figura Matki Bożej Niepokalanej (przy starej kaplicy w Niepokalanowie)
STACJA VII – krzyż na Pomniku 20 Rozstrzelanych z Pawiaka (obok stacji PKP)
STACJA VIII – krzyż na rogu Alei XX – lecia / obwodnica
STACJA IX – krzyż przy ul. Świętokrzyskiej
STACJA X – krzyż na rogu ul. Szymanowskiej / Teresińskiej
STACJA XI – krzyż na rogu ul. Łąkowej / Południowej
STACJA XII - kapliczka na ul. Strażackiej (przed posesją p. Kucharskich)
STACJA XIII – figura Matki Bożej obok poczty (tzw. „na workach”)
STACJA XIV – krzyż przy wejściu do Bazyliki
Z Panem Bogiem
Jakub Krzyżak, Skauci Europy Niepokalanów

KOMUNIKAT

GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM
Piątek 11 marca 2016 roku o godzinie
13.10 – rozmowa z Marią Wójcicką,
Koordynatorem Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer 2/2016

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie
zameldowane aktualnie na terenie naszej gminy, które zawarły związek małżeński
50 lat temu tj. 1966 r., o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego
w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim.
Telefon kontaktowy: 46 864 25 54
Jolanta Kononowicz
kierownik USC w Teresinie
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Gminny dzień pamięci „żołnierzy wyklętych”
Od 2011 roku, dzień 1 marca
został ustanowiony Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poświęconym żołnierzom
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierwszy dzień marca
jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w
1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV
Komendy Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Liczbę członków
wszystkich
organizacji
i grup konspiracyjnych szacuje się
na 120-180 tysięcy osób. W ostatnich dniach wojny na terenie Polski
działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak

ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w
obławie pod Piaskami (woj. lubelskie) …osiemnaście lat po wojnie
– 21 października 1963 roku. W
walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około
7 tys. członków podziemia.
Propaganda Polski Ludowej
żołnierzy podziemia niepodległościowego nazywała bandami
reakcyjnego podziemia. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało
w 1993 – użyto go pierwszy raz w
tytule wystawy Żołnierze Wyklęci
– antykomunistyczne podziemie
zbrojne po 1944 r., organizowanej
przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Z okazji przypadającego w tym roku VI Dnia Żołnierzy Wyklętych
serdecznie zapraszamy na gminne uroczystości.
W niedzielę 28 lutego o godzinie 10.00 w Bazylice w Niepokalanowie sprawowana będzie Msza święta w intencji naszych Bohaterów. Po
Mszy, o godzinie 11.00 w Sali św. Bonawentury serdecznie zapraszamy na projekcję wyjątkowego filmu o wyjątkowym polskim bohaterze
– rotmistrzu Witoldzie Pileckim, uczestniku wojny z bolszewikami,
żołnierzu AK, ochotniku do Auschwitz, straconym w mokotowskim
więzieniu 25 maja 1948 roku. Gościem specjalnym tego pokazu filmowego będzie reżyser Mirosław Krzyszkowski. Wstęp na film i autorskie
spotkanie – wolny.
W czwartek 3 marca o godzinie 18.00 w auli Liceum i Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie serdecznie zapraszamy na koncert
poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” w wykonaniu Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka, wstęp również wolny.

Gotowy do akcji

Ochotnicza Straż Pożarna w
Niepokalanowie pochwalić może
się nowym autem strażackim. To
średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM.18.340 – GBA
4,7/25. Jego uroczyste przekazanie
miało miejsce w czwartek, 4 lutego br. przed budynkiem straży w
Sochaczewie. Akt przekazania pojazdu wręczył niepokalanowskim
druhom - nadbryg. Józef Galica,
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mazowiecki komendant wojewódzkiego PSP. Poświęcenia nowego
nabytku dokonał kapelan gminny
strażaków Gminy Teresin o. Wiesław Koc. W uroczystości uczestniczyły m.in. władze samorządowe, w
tym Adam Orliński, radny Sejmiku
Mazowieckiego, Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, a także wójt
gminy Teresin Marek Olechowski.
Zakup średniego samochodu

ratowniczo - gaśniczego dla OSP
w Niepokalanowie możliwy był
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w Warszawie, z
także ze środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Zarządu Głównego OSP. W kosztach
partycypowała też Gmina Teresin,
a część wydatku pokryto ze środków OSP Niepokalanów. Łączna
wartość pozyskanego sprzętu wynosi 720 tys. zł.
Nowego samochodu pogratulował też wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP Andrzej Wasilewski, dodając –
Mając do dyspozycji tak nowoczesny sprzęt z pewnością druhowie w
jeszcze doskonalszy sposób strzec

będą bezpieczeństwa mieszkańców,
a to spowoduje, że społeczeństwo
może spać o wiele spokojniej.
Podczas sochaczewskich uroczystości nowe wozy bojowe otrzymały poza Niepokalanowem także
– OSP Młodzieszyn oraz Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Sochaczewie.
My życzymy, by nowy samochód, mimo świetnego wyposażenia, nie miał zbyt dużo okazji do
zaprezentowania się w akcjach bojowych, no może poza obowiązkowymi ćwiczeniami.
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Lokalny kącik historyczny
Choć początki administracji lokalnej miały miejsce w Szymanowie, to najstarszą miejscowością odnotowaną w źródłach z terenu
naszej gminy są Skotniki. Wieś ta pojawia się na mapach średniowiecznej Polski z XII – XIII wieku. Była to tzw. osada służebna, której
mieszkańcy zajmowali się wypasem bydła rogatego na rzecz pobliskiego grodu, w naszym przypadku - kasztelanii sochaczewskiej. Nazwa Skotniki pochodzi od dawnego słowa skot, oznaczającego bydło.
Osada o tej nazwie była w tamtym okresie bardzo często spotykana;

,,Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z II połowy XIX wieku wymienia kilkadziesiąt miejscowości o
tej nazwie. Dla przykładu warto wymienić Skotniki pod Krakowem
(dziś w obrębie miasta) czy Skotniki w Sandomierskiem. Zapraszamy
do Skotnik - najstarszej miejscowości w naszej gminie.

SKOTNIKI – NAJSTARSZA WIEŚ W GMINIE TERESIN
Na przełomie XIV i XV wieku Skotniki zostały nadane przez
książąt mazowieckich rodzinie
Plichtów herbu Półkozic, z której
pochodził marszałek dworu księcia Ziemowita IV. W końcu XVII
wieku Skotniki stały się własnością
Łuszczewskich herbu Korczak.
W 1764 urodził się w Skotnikach
Jan Paweł Łuszczewski, późniejszy poseł na Sejm Wielki z Ziemi
Sochaczewskiej i minister Spraw
Wewnętrznych i Religijnych Księstwa Warszawskiego. Do Skotnik,
swojej rezydencji, Łuszczewski
przeniósł z Mikołajewa kaplicę. W
1827 roku w Skotnikach było 17
domów i 94 mieszkańców. W roku
1820 dziedzicem dóbr Skotniki był
Franciszek Czarnomski herbu Jastrzębiec, uczestnik wojen napoleońskich (w tym wyprawy na Rosję
w 1812 roku), a później komendant Szkoły Podchorążych Jazdy
w Warszawie. Mimo negatywnego
stosunku do Powstania Listopadowego, wziął udział w najważniejszych jego bitwach, m.in. pod
Grochowem i Dębem Wielkim. Po
śmierci Czarnomskiego w 1855
roku kolejnym dziedzicem Skotnik
został Hannibal Rostropowicz herbu Bogoria, który w części swych

dóbr założył folwark Hanibalów.
Nowy dziedzic był wzorowym gospodarzem, posiadał owczarnię
liczącą 1500 sztuk owiec. Hanibal
Rostropowicz był dziadkiem Mścisława Rostropowicza, urodzonego
w 1927 roku, światowej sławy

Skotnik była Wanda z Brudzińskich Burczak - Abramowicz. Jest
ona pochowana, podobnie jak jej
stryj Józef w grobowcu rodzinnym
Brudzińskich na cmentarzu parafialnym w Mikołajewie. Skotnicki
dwór został wzniesiony ok. poło-

w stylu neorenesansowym, przypominająca swym wyglądem willę
włoską, ozdobiona boniowaniem.
Parterowa, starsza część, zbudowana jest na planie prostokąta.
Nowsza - wzniesiona na planie
litery L. Od frontu znajduje się
portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich, od strony
północno - zachodniej czworoboczna wieża, a od strony ogrodu
taras z półkolistym parterowym
występem. Obok dworu znajduje
się park krajobrazowy z okazami
starodrzewu. Dwór jest obecnie w
rękach prywatnych. Do 1954 roku
Skotniki należały do gminy Szymanów, w latach 1954 - 1959 do
gromady Dębówka, w latach 1960
- 1972 do gromady Szymanów. Od
1973 w gminie Teresin. Obecnie
Skotniki liczą 77 mieszkańców.
Marek Jaworski

rosyjskiego wirtuoza. Pod koniec
XIX wieku Skotniki stały się własnością Kronenbergów, a od 1907
roku rodziny Brudzińskich herbu
Prawdzic. Józef Polikarp Brudziński był I rektorem odrodzonego
w 1916 roku Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnią dziedziczką

wy XIX wieku według projektu
Józefa Borettiego, znanego warszawskiego architekta, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego
dworu Łuszczewskich. Pod koniec
XIX wieku został przebudowany
według projektu Apoloniusz Pawła Nieniewskiego. Jest to budowla

NIEPOKALANÓW: WYDOBYTE SZKICE

Ołówek, węgiel, pędzel i dłuto w rękach niepokalanowskich twórców sztuki.
Pracownie artystyczne kryją
w sobie pewne tajemnice co do
metody pracy, narzędzi, materiałów i przygotowania się do
zaplanowanego lub zamówionego dzieła. Wszystko to nazywamy pracownią, atelier, studiem,
warsztatem, a na co dzień kuchnią. W zakątkach tych pomieszczeń można trafić na tzw. studia
graficzne, czyli ćwiczebne rysunki, wzory, próby wykonane bądź
to jako projekt artystycznej pracy, bądź to jako upust twórczej
Numer 2/2016

wyobraźni. Biblioteki i archiwa
gromadzą takie prace, gdyż są
one świadectwem zmagań twórców ze swoim talentem.
W gablotach tej wystawy możemy obejrzeć nieznane prace
profesjonalnych i amatorskich
twórców sztuk plastycznych niepokalanowskiego klasztoru. Są to
prace przede wszystkim br. Maurycego Kowalewskiego, a także
br. Konrada Zająca, br. Filoteusza
Muchy, br. Felicissimusa Sztyka,
br. Eugeniusza Najducha i innych

anonimowych autorów.
Wystawę przygotowali pracownicy Biblioteki Klasztornej,
Archiwum i Votarium. Wystawa
w Muzeum Papieskim jest otwarta codziennie w lutym i marcu
2016 r.
o. Roman Aleksander Soczewka i s. Annamaria Mix

nych wystaw, można tam zobaczyć tzw. papieskie samochody,
których używał św. Jan Paweł II,
pielgrzymując po Polsce.
Źródło: niepokalanow.pl

Muzeum Papieskie znajduje
się na terenie klasztoru Niepokalanów tuż za Muzeum Straży
Pożarnej. Oprócz prezentowa-
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Zaproszenie na filmowy 8 marca

Teresiński Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie Panie
(i nie tylko) z okazji Dnia Ko-

biet na darmowy pokaz w Kinie
za Rogiem. Będzie to film „Pani
z przedszkola”, w którym pojawi

się doborowa obsada wspaniałych polskich aktorek. Choćby
Krystyna Janda, Agata Kulesza
czy Karolina Gruszka. Towarzyszyć im będą nie mniej utalentowani aktorzy: Marian Dziędziel,
Adam Woronowicz.
Film opowiadający o Kobietach będących dla mężczyzny
początkiem i jednocześnie głównym celem życiowych wyborów.
Osadzony w realiach PRL-u z doskonałą scenografią i szlagierami
muzycznymi z poprzedniej epoki
w tle. Reżyserem „Pani z przedszkola” jest Marcin Krzyształowicz. Film powstał w 2014 roku,
czas projekcji to 90 minut. Jest
to obraz rodziny, której życie z
dnia na dzień staje na głowie, gdy
wkracza w nie przedszkolanka

syna, piękna i tajemnicza Karolina (Karolina Gruszka). To za jej
sprawą rodzice chłopca – zapalony konstruktor latawców (Adam
Woronowicz) i jego melancholijna małżonka (Agata Kulesza)
odkryją, czym jest prawdziwa
miłość i zrozumieją, że przez
wszystkie lata małżeństwa tak
naprawdę niewiele o sobie wiedzieli.
Zapraszamy do wspólnego
spędzenia wieczoru w naszej kameralnej sali kinowej, początek
filmu – godz. 19.00. Wstęp wolny.
/TOK/

Tysiąc widzów w ciągu roku

Dokładnie 9 stycznia minął
rok od momentu uruchomienia
pierwszego i jedynego kina w gminie Teresin. Ideą projektu Kino za
Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do
tęsknoty za kameralną wspólnotą,
do pomysłu na kino dla przyjaciół.
Pierwsze urodziny są też okazją do
pierwszych podsumowań. O takowe zwróciliśmy się do Mariusza
Cieśniewskiego, dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Od dwunastu miesięcy TOK
zaprasza w swoje progi miłośników filmów na dużym ekranie.
Przypomnijmy, skąd pomysł na
Kino za Rogiem w Teresinie?
- Od dłuższego czasu nosiliśmy
się z zamiarem poszerzenia oferty TOK. Wymarzyliśmy sobie, że
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otworzymy kino. A że marzenia się
spełniają to 9 stycznia 2015 r. nastąpiło otwarcie Kina za Rogiem.
Ale zanim to nastąpiło dyskutowaliśmy nad formą kina. TOK jest
jednym z laureatów konkursu na
„Małe Kino Społecznościowe”, zorganizowanego przez Krajową Izbę
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Ideą Kina za Rogiem
jest stworzenie sieci małych, tanich
kin, które jednocześnie są świetnie
wyposażonymi salami multimedialnymi.
Po roku można już spróbować
ocenić projekt, sprawdził się?
- Od samego początku jak najbardziej wierzyliśmy w sens powstania kina w gminie Teresin. Idei
utworzenia kina od samego początku kibicował wójt gminy Marek
Olechowski. Projekt jak najbardziej
sprawdził się. Kino za Rogiem jest
kolejną propozycją spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
gminy.
Małe Kino za Rogiem w Teresinie to nie tylko typowy repertuar filmowy, ale też miejsce licznych atrakcji okolicznościowych.
Proszę o nich opowiedzieć.
- W ofercie teresińskiego kina
znajdą się filmy przeznaczone dla
różnych grup wiekowych. Na ekranie można zobaczyć zarówno klasyki polskiego kina, jak i współczesne
filmy zagraniczne. Do współpracy
zapraszane są przedszkola, szkoły
i seniorzy. W naszym kinie można
zorganizować sobie wszelkie im-

prezy okolicznościowe typu imieniny, urodziny itp. Atrakcją zaczynają się cieszyć seanse połączone z
działaniami animacyjnymi.
To teraz proszę o kilka danych
statystycznych, ilu widzów mogło
w sumie zawitać do Was w ciągu
roku? Ile filmów udało się wyświetlić?
- Robiąc zestawienie po pierwszym roku działalności kina wychodzi nam, że około 1000 osób
odwiedziło kino oglądając ponad
120 filmów.
Z tego, co wiem, teresińskie
Kino za Rogiem znalazło się
wśród liderów sieci tego typu kin
w Polsce…
- Kino za Rogiem prowadzi
comiesięczny ranking kin działających w ramach tego projektu. Pod
lupę są brane takie wyznaczniki,
jak ilość projekcji, liczba seansów
na życzenie, liczba widzów, średnie
obłożenie sali. Od początku naszej
działalności, udawało nam się być
w pierwszej trójce w większości z
wymienionych kategorii. Obecnie
trochę się to zmieniło. W Polsce
otwierane są nowe kina w różnych
miejscowościach, tych dużych
i mniejszych.
A czy w teresińskim kinie
będzie możliwość oglądania na
ekranie relacji z wydarzeń „na
żywo”? To pytanie szczególnie
zadają miłośnicy sportu, zbliżają
się przecież Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej czy Letnie Igrzyska
Olimpijskie…

Transmisje na żywo są
obecnie tematem numer jeden w
rozwoju całego projektu. Były już
pierwsze próby transmisji oper,
czy spektakli teatralnych w innych
kinach sieci. My, jako kino badające zapotrzebowania widza, jeszcze
nie zdobyliśmy się na ten krok. Ale
jest to kolejny punkt z listy dodatkowych atrakcji, jakie chcielibyśmy
zapewnić. Myślę więc, że jest to
kwestia czasu kiedy i transmisje
sportowe będzie można obejrzeć
w kinie.
Na koniec zapytam o najbliższe plany Waszego kina.
- Miniony okres to czas naszych obserwacji, prób i stabilizacji. Na pewno będziemy szukać
możliwości wykorzystania naszego
nowego medium w innych działaniach TOK-u. Marzą nam się spotkania z twórcami i na pewno będziemy do tego dążyć.
Czego życzycie sobie z okazji
pierwszych kinowych urodzin?
- Żeby na każdym seansie było
pełne obłożenie, żeby ludzie wychodzili po seansie i żywo o nim
dyskutowali, żebyśmy poprzez
takie kino zatrzymali się choć na
chwilę w tej rozpędzonej szarej rzeczywistości.
rozmawiał Marcin Odolczyk
źródło: sochaczewianin.pl
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Pod patronatem „Prosto z Gminy”

Pojadą do Afryki i pomogą dzieciom

Złombol to wyjątkowy międzynarodowy rajd autami wyprodukowanymi w epoce PRL-u.
Polonezy, fiaty 126p i 125p, skody, tarpany, łady to tylko niektóre
czterokołowce, które mimo sędziwego wieku z zapałem godnym nowoczesnych modeli mkną
pod drogach starego kontynentu.
Teraz pojadą jeszcze dalej, na
czarny ląd! Złombol 2016 zapowiada się nadzwyczaj wyjątkowo.
Przypomnijmy, impreza ma
charakter charytatywny. Jej celem jest zebranie jak największej
kwoty pieniędzy, która zostanie
wykorzystana w 100% na zakup
dóbr oraz wycieczek dla dzieci
z domów dziecka. Uczestnicy
udostępniają darczyńcom powierzchnię reklamową na swoich
pojazdach. Jedną z załóg, które
już teraz solidnie przygotowują się do afrykańskiego wypadu

jest ekipa złożona z mieszkańców
gminy Teresin - Pawła Przedpełskiego, Michała Odolczyka
i Justyny Kozakiewicz. Cała trójka podróżowała w Złombolu w
ubiegłym roku. Ponad 20-letniego strażackiego Żuka OSP
Teresin wprowadzili na wysokie
przełęcze włoskich Alp. Łatwo
nie było, ale teresińskie auto z
dumą prezentowało się w Passo
dello Stelvio. Jak będzie teraz,
podczas jubileuszowej, dziesiątej
edycji rajdu? Jedno jest pewne, w
tym roku zespół zasiądzie na pokładzie innego auta, będzie nim
Lublin II z 1999 roku. Dwie będą
mety. Pierwsza na Sycylii, druga,
dla najwytrwalszych - w Tunezji.
O to, czy obecna eskapada
wymaga wyjątkowych przygotowań, zapytaliśmy Pawła Przedpełskiego i Michała Odolczyka
– Tak, to będzie szczególna wypra-

wa, prawdziwe wyzwanie. Oprócz
przygotowania samochodu, który
będzie musiał zmierzyć się z afrykańskim klimatem, musimy tez
przygotować samych siebie. Musimy przejść szereg szczepień, które
pozwolą ochronić nasze zdrowie,
musimy monitorować sytuację polityczną, bo Tunezja, gdzie w tym
roku finiszujemy, obecnie nie należy do najbezpieczniejszych miejsc
na ziemi. Wspomnieć też muszę
o środkach finansowych, które
pochłonie taki wyjazd, a są to nie
małe kwoty, więc przygotowania
rozpoczęliśmy tak naprawdę już
teraz, pomimo tego, że startujemy
dopiero 25 września. To jest wyzwanie, dla każdego z nas jedno
z największych, przed jakimi staliśmy w dotychczasowym życiu
i zamierzamy mu sprostać.
Obaj nie ukrywają faktu, że
taka charytatywna wyprawa niestety jest też bardzo kosztowna,
stąd już teraz pilnie poszukiwani
są darczyńcy – Nasza składka,
jako załogi z pewnością będzie
większa niż rok temu. Głównym
celem jest zbiórka pieniędzy na
dzieci z domów dziecka, ale wyjazd 17-letnim autem na drugi
kontynent sporo kosztuje, stąd
bardzo liczymy na pomoc. Promy,
paliwo, winiety, części zapasowe
to wszystko trzeba niestety przeliczyć na pieniądze a suma potrzebna na realizację w tym roku
będzie rekordowa. Darczyńcom

zapewnimy darmową międzynarodową reklamę w formie naklejki
na naszym samochodzie i medialny rozgłos – mówią.
W ubiegłym roku udało
się, dlaczego nie miałoby udać
się i teraz? - Korzystając z okazji pragnę w imieniu Dzieci
oraz Naszym podziękować redakcjom „Prosto z Gminy”
i „Ekspressu Sochaczewskiego” za
objęcie naszych działań patronatem medialnym. Pragniemy też
podziękować zeszłorocznym Darczyńcom dzięki, którym udało się
zebrać ponad 734 tysiące złotych.
To właśnie taką sumę uzbierał
Złombol w zeszłym roku na pomoc dzieciom z Domów Dziecka.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
ludzie o „Wielkich Sercach”, którzy wspierają to przedsięwzięcie.
Dziękujemy firmą i instytucjom:
BONDAR, OLMAR, GREINER
Packaging, VIKA, HOTEL CHOPIN, CHABROWY DWOREK,
MASTUDIO, EWA CRAFT, TOK,
GZGK w Teresinie, OSP-Teresin,
GATAX, KEB-PUB, NAVIGATOR, ASBO, Dostawcadrewna.pl.
Dziękujemy też Panom: Piotrowi
Lipińskiemu, Łukaszowi Wójcickiemu, Januszowi Dmochowi
i Andrzejowi Grzywaczowi. Na
zakończenie dodam, że w zeszłym
roku jechaliśmy dla Zuzki i Michałka i bardzo chcemy pojechać
dla Nich jeszcze raz.

Wieści ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego
w Teresinie
W naszym przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. W
balu wzięli udział nasi przedszkolacy przebrani za królewny, rycerzy, leśne i polne zwierzaki oraz
wiele innych bajkowych postaci.
Wszyscy bawili się przy rytmach
wesołych utworów dziecięcych.
Podczas balu nie zabrakło atrakcji oraz niespodzianek w formie
zabaw i konkursów wywołujących u dzieci uśmiech na twarzy.
Odbyły się także warsztaty z
języka angielskiego. Przedszkolaki wysłuchały baśni Hansa
Christiana Andersena „Brzydkie
Kaczątko” (The Ugly Duckling)
Numer 2/2016

w języku angielskim, a następnie
odbyła się część praktyczna. Grupa Biedronki wykonała przepiękne pacynki ze zwierzętami, które
można spotkać w gospodarstwie.
Grupa Smerfy przypomniała
sobie części ciała i wycięła odrysowane sylwety swoich dłoni.
Natomiast grupa Motylki wykonała przepiękne maski i ozdoby
karnawałowe, chłopcy wykonali
korony, a dziewczynki śmieszne
okulary.
Dzieci ze wszystkich grup
wzięły udział w pokazie bajki
edukacyjnej pt. „Franklin gra w
hokeja”, „Franklin nie ma humo-

ru”. Następnie odbył się konkurs
wiedzy na temat sportów zimowych „Zgadnij jaki to sport?”.
Dzieci oglądały zdjęcia ilustrujące dyscypliny sportowe i nazywały je. Potem wspólnie zatańczyliśmy do piosenki dziecięcej „Pora
na zimowy sport”. Na koniec
naszego spotkania wykonaliśmy
ogromną pracę plastyczną z użyciem kolorowych pasteli.
Najmłodsza grupa uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie poprowadzonych
przez panią dyrektor A. Starus.
Wszystkie dzieci z zainteresowa-

niem zwiedziły wnętrze biblioteki pełne różnorodnych książek
dla każdego. Przedszkolaki wysłuchały fragmentu opowiadania
o Kubusiu Puchatku. Następnie
uczestniczyły w zabawie „Głowa, ramiona” oraz podróżowaniu
przez bibliotekę do wiersza recytowanego przez panią dyrektor
pt. „Lokomotywa”. Na pamiątkę
miłego spotkania dzieci otrzymały naklejki.
Małgorzata Bańkowska
nauczyciel ze Społecznego
Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

9

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Plan wydarzeń bibliotecznych
W poprzednim numerze „Prosto z Gminy” zaprezentowaliśmy Państwu kalendarium wydarzeń gminnych, tym razem szczegółowo
odnosimy się do tegorocznych planów naszych bibliotek. Oto harmonogram ich najważniejszych przedsięwzięć, począwszy od miesiąca
marca:

Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie

Filia w Szymanowie

• Kiermasz książek.
• Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

LUTY
MARZEC

• SP Paprotnia: spotkanie autorskie - Wojciech
Widłak.

KWIECIEŃ

• Gimnazjum Szymanów: spotkanie autorskie
-Małgorzata K. Piekarska.
• 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich.

KWIECIEŃ

MAJ

MAJ

• SP Teresin: spotkanie autorskie - Paweł Beręsewicz.
• 9-14 maj -Tydzień bibliotek- Questing dla DKK.

CZERWIEC

• 4 czerwca - Noc Bibliotek.
• SP Budki Piaseckie: spotkanie autorskie - Liliana
Bardijewska .
• Kiermasz na Teresińskiej Nocy Czerwcowej.

WRZESIEŃ

• Narodowe czytanie.
• Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK

• Kiermasz książek w Szkole Podstawowej
• Spotkanie z ilustratorką Agnieszką Żelewską
• Rozpoczniemy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Będziemy spotykać się z dziećmi i czytać im
książki Agnieszki Frączek.
• Zwieńczenie akcji-spotkanie z autorką.
• Spotkanie autorskie w Gimnazjum z Barbarą
Ciwoniuk
• Spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską w
Szkole Podstawowej z cyklu „Jesiennych spotkań
z pisarzem”.

• Gimnazjum Teresin - spotkanie autorskie Joanna Fabicka.
• Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

LISTOPAD

• Kiermasz książek.

GRUDZIEŃ

• Kiermasz książek.

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 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
Wójt Gminy Teresin zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki
Parcela oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XLVIII/342/2014
Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
obejmującego część wsi Seroki Parcela oraz,
że wszczęto przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Kronika policyjna
Wydarzenia mające miejsce w lutym br. na terenie gminy Teresin, udostępnione do chwili zamknięcia tego numeru „Prosto z
Gminy”:
* W Nowej Piasecznicy nieznani sprawcy dokonali kradzieży kilkunastu drzewek czereśni. Postępowanie prowadzi Posterunek Policji
Teresin.
* W Teresinie na ul. Wąskiej na chodniku ujawniono zwłoki mężczyzny. Przybyłe na miejsce służby medyczne stwierdziły zgon z przyczyn naturalnych.
* 23-letni obywatel Ukrainy kierował pojazdem marki Fiat znaj-
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dując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał ponad dwa promile
alkoholu. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie. Do zdarzenia
doszło w Paprotni.
* Kierujący pojazdem marki Scania nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo i doprowadził
do zderzenia z samochodem wykonującym manewr wyprzedzania tj.
Skodą. Postępowanie prowadzi PP Teresin. Do zdarzenia doszło w Serokach.
* Nieznany kierujący pojazdem marki Opel doprowadził do kolizji
z pojazdem marki Mercedes, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.
Postępowanie prowadzi PP Teresin.
Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Zabawa i wypoczynek czyli ferie w gminie Teresin
Dzieci i młodzież z terenu gminy Teresin, która podczas tegorocznych ferii pozostała w domach, na brak nudy raczej narzekać nie mogła. Placówki oświatowe
i kulturalne przygotowały dość bogatą ofertę wypoczynku, która w każdym przypadku cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Zorganizowany wypoczynek zaoferowały niemal wszystkie szkoły gminne, a także świetlice parafialne i Teresiński Ośrodek Kultury. W tej ostatniej placówce
zajęcia odbywały się pod hasłem „Feryjne wariacje, seanse w kinie i animacje”.
W szkołach dzieci i młodzież korzystała z wielu atrakcji. Były wyjazdy do kin, na pływalnię, lodowisko, kręgielnię, wspólne ogniska, a nawet grille. Nie zabrakło
zajęć świetlicowych, filmowych, teatralnych, plastycznych i komputerowych. Były liczne wycieczki (m.in. na wielką wystawę klocków lego w Warszawie) oraz konkursy z nagrodami. Tradycyjnie ogromną popularnością cieszyły się turnieje i zajęcia sportowo-rekreacyjne. A wszystko dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli
oraz dyrekcji gminnych szkół i placówek kulturalnych. Jedyne czego zabrakło to ...śniegu.
Feryjne zajęcia zostały wsparte finansowo przez Urząd Gminy w Teresinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie i Gminną Komisję d.s. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Teresin.

Numer
fot:
TOK, 2/2016
SP Teresin, SP Szymanów, SP Paprotnia
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Łucznicze święto czyli Memoriał Karola Hibnera
Już po raz siódmy do Teresina zjechała
czołówka polskich łuczników, by rywalizować
w prestiżowej imprezie, jaką jest Memoriał
Karola Hibnera. Na starcie nie zabrakło też
bardzo dobrze spisujących się sportowców z
Ukrainy, którzy zdominowali rywalizację w
kategorii łuków bloczkowych. Łącznie w hali
sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji rywalizowało blisko 250 zawodników i zawodniczek. Wśród nich oczywiście liczna reprezentacja gospodarzy - LKS
Mazowsza Teresin.
Pod wrażeniem popularności turnieju
był obserwujący zawody Robert Hibner, syn
śp. Karola Hibnera. Wraz ze swoimi synami
wręczał też nagrody zwycięzcom tegorocznej
edycji.
W tym roku Memoriał był świetną okazją do świętowania jubileuszu 50-lecia sekcji
łuczniczej LKS Mazowsze. Z tej okazji wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy, trenerzy
i działacze zostali poczęstowani wielkim urodzinowym tortem, który wspólnie podzieliły

dwie najbardziej utytułowane łuczniczki LKS
Mazowsze Teresin – Katarzyna Klata i Alicja
Ciskowska-Maciągowska. To właśnie te dwie
zawodniczki oraz ich szkoleniowcy (Adam
Pazdyka i Marek Olechowski w przypadku
Katarzyny Klaty oraz Maciej Stawicki w przypadku Alicji Maciągowskiej ), którzy wspólnie
wykreowali jakże wspaniałą i bogatą w sukcesy historię teresińskich łuków, zostali uhonorowani przez obecne władze klubu pamiątkowymi statuetkami. Otrzymali je też wszyscy
ci, którzy wnieśli duży wkład w dotychczasową działalność sekcji.
W tegorocznej rywalizacji sportowej
bardzo dobrze silnej stawce rywali zaprezentowały się reprezentantki Teresina. Małgorzata Maciągowska wystrzelała srebrny krążek w rywalizacji juniorek, a brąz zdobyła tu
Agnieszka Grądzik.
W kategorii seniorek na trzecim stopniu
podium stanęła Justyna Rosa. Nad prawidłowym przebiegiem Memoriału tradycyjnie
czuwał Ryszard Kowalski, prezes i trener LKS

Mazowsze Teresin, który nie ukrywał radości
z wyników swoich podopiecznych, a korzystając z okazji dziękował osobom i instytucjom,
które w sposób szczególny wspierają organizację łuczniczej sekcji w Teresinie – Dziękuję
za pomoc przede wszystkim wójtowi Markowi
Olechowskiemu i całej Radzie Gminy Teresin, Lechowi Olczedajewskiemu - firma Etna
Pompy Ciepła, Mariuszowi Cieśniewskiemu
– dyrektorowi TOK, Krzysztofowi Walencikowi – dyrektorowi GOSiR jak również Markowi
Misiakowi – dyrektorowi GZGK.

Z okazji jubileuszu 50-lecia sekcji łuczniczej redakcja „Prosto z Gminy” składa najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia dalszego, tak prężnego rozwoju sekcji, kolejnych sukcesów na łuczniczych torach i ogromnej satysfakcji
z reprezentowania zasłużonego dla polskiego łucznictwa klubu, jakim jest LKS Mazowsze Teresin.
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PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”
Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:

SKLEPY

Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, ul. o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska;
Szymanów, ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały
asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki
na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 19, 10% zniżki na obuwie z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych
promocją.
Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1,
zniżka 8% na cały asortyment.
Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, ul. Szymanowska 2, zniżka 5% na podręczniki i artykuły szkolne, oraz lektury.
Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia, ul. Cmentarna, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Teresin, ul. Kwiatowa 1, 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną.
P.H.U VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja.
F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart
telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp. j - Teresin ul. Szymanowska 2, 5% na cały asortyment

GASTRONOMIA

Pizzeria PIERROT Renata Olechowska – Teresin, ul. Lipowa, zniżka 10% oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

USŁUGI

Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
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.
Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Teresin, ul. Szymanowska 29, zniżka 20% na wstęp do Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.
Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów.
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga – GOSIR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32 , bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs
przy zapisie na cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100, 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.
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.
AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka – Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10, 15 % zniżki na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły
szkolne oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe.
„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.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w
wypełnianiu PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi doradztwa podatkowego.

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne STUDIO DZIECKA FIGIEL Katarzyna Klata – Granice ul. Zaciszna 1, 15% zniżki na czesne.
Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKADEMIA Damian Tymorek – Teresin, Aleja XX-lecia 3, 15% zniżki na wpisowe.

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE

Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Partnerom programu dziękujemy za wspieranie rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy działające na naszym
terenie do przystąpienia do programu partnerskiego. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną promocję na stronie internetowej oraz w naszym
miesięczniku ,,Prosto z Gminy. Szczegóły pod nr tel. 46 864 25 35, 603 660 300.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
Lista firm, które wspierają Seniorów na terenie gminy Teresin:

F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
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

Numer 2/2016
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Nasi laureaci
Już po raz trzynasty odbył się
powiatowy konkurs na zbiórkę
puszek aluminiowych i makulatury, skierowany do przedszkoli
oraz szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorem konkursu
od pierwszej edycji jest Starostwo
Powiatowe, współorganizatorami sochaczewskie firmy ECO-SERVICE oraz REMONDIS.
Niezmiernie miło nam po-

informować, że wśród laureatów
konkursu w kategorii zbiórki makulatury są reprezentanci gminy
Teresin. Klasa V ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich
okazała się najlepszą spośród
wszystkich uczestniczących klas
podstawówek z terenu powiatu.
Średnia ilość zebranej makulatury
z przeliczeniem na jednego ucznia
wyniosła tu 785kg. Paweł Jędrzej-

czak z tej klasy wygrał też kategorię
indywidualną z ilością makulatury 6.690 kg. Drugie miejsce zajęła
Wiktoria Klata ze Szkoły Podstawowej w Paprotni – 2.865kg makulatury. Gratulujemy!
W XIII edycji „Konkursu
zbiórki makulatury i puszek aluminiowych” wzięło udział 29 placówek oświatowych. Łącznie zebrano 65.710 kg makulatury i 79.652

sztuk puszek aluminiowych, co w
przeliczeniu na wagę dało 1 tonę
250 kg tego produktu.
Nagrody podczas gali finałowej
wręczali laureatom – Jolanta Gonta, starosta, Tadeusz Głuchowski,
wicestarosta, Andrzej Grabarek,
członek Zarządu Powiat oraz Łukasz Łuszczyk z Eco-Service i panowie Mirosław Błaszczak i Wojciech Chłystek z Remondis.

Powstanie klasa pod patronatem Kolei Mazowieckich

Dwa nowe kierunki kształcenia
zostaną wkrótce włączone do oferty Zespołu Szkół im. Stefana Kar-

dynała Wyszyńskiego w Teresinie.
Zarząd Powiatu w Sochaczewie,
po pozytywnej opinii Powiatowej
Rady Rynku Pracy, wyraził zgodę
na otwarcie od września br. technikum elektroenergetyki transportu
szynowego oraz klasy zasadniczej
szkoły zawodowej o kierunku elektryk. W tym pierwszym przypadku,
można mówić o efekcie współpracy
z Kolejami Mazowieckimi. – Jesteśmy w trakcie rozmów i ostatecznych ustaleń, Koleje Mazowieckie są
bardzo zainteresowane uruchomieniem tego typu klasy w naszej szkole – mówi Ewa Odolczyk, dyrektor
Zespołu Szkół. Przypomnijmy, że
w Sochaczewie powstaje Sekcja Napraw i Eksploatacji Taboru. Rozwój
spółki Koleje Mazowieckie jest bar-

dzo dynamiczny, przybywa taboru
i rosną także koszty jego utrzymania, przeglądów i niezbędnych napraw. Stąd też Koleje Mazowieckie
na bazie sochaczewskiego obiektu,
który został zakupiony od Polskich
Kolei Państwowych będzie właśnie
tu rozwijać zaplecze techniczne.
A to wiąże się, jak wiadomo, z nowymi miejscami pracy. To dlatego
szkoła w Teresinie już od września
zaproponuje kandydatom nowy
kierunek kształcenia, który odpowiadać będzie zapotrzebowaniu na
rynku pracy. W ramach tworzenia
nowej klasy Zespół Szkół w Teresinie nawiązał też współpracę z Technikum Kolejowym w Warszawie.
Od września br. uczniowie
będę też mogli podjąć naukę w za-

wodzie elektryka. Kształcenie odbywać się będzie w ramach trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej.
Jak podkreślają władze powiatu
sochaczewskiego, oba wprowadzane kierunki są bardzo pożądane na
rynku pracy, a ich absolwenci nie
powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.
Przypomnijmy, obecnie w Zespole Szkół w Teresinie uczniowie
uczą się w technikach - mechanizacji rolnictwa, informatycznym,
logistycznym, odnawialnych źródeł energii, mechanicznym oraz w
szkole zawodowej o kierunku mechanik samochodowy. Poszerzenie
oferty o kolejne dwie szkoły świadczy o prężnym rozwoju tej zasłużonej placówki oświatowej.

Sukcesy młodych aktorów i recytatorów

Teatr uczy, bawi i wychowuje.
Tak jest też w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Paprotni. Młodzi aktorzy stają się bardziej otwarci na drugiego człowieka, potrafią
radzić sobie z nieśmiałością, nabierają wiary we własne umiejętności
i możliwości. Uczniowie, na scenie
„wchodzą w role” i uczą się żyć, poprzez działania poznają prawdę o
nas, ludziach. Jak powiedziała Tove
Jansson: - Teatr jest najważniejszą
rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być,
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jakimi pragnęliby być, choć nie mają
na to odwagi i jakimi są.
Jesteśmy dumni z sukcesów
naszych uczniów. W ubiegłym roku
szkolnym otrzymaliśmy - podczas XII Teresińskich Dni Retoryki: Złotego, Srebrnego i Brązowego
Cycerona w kategorii poezja, dwa
wyróżnienia w kategorii poezja,
Brązowego Satyra w kategorii kabaret, Złotego i Srebrnego Cycerona w kategorii przemówienie oraz
wyróżnienie w tej samej kategorii.
Także na IX Powiatowych Dniach

Retoryki uczniowie zdobyli główne
nagrody – Złotego i Srebrnego Cycerona w kategorii przemówienie,
Srebrnego Cycerona w kategorii
poezja, Srebrnego Satyra w kategorii kabaret.
Dużym zaskoczeniem były dla
nas trzy nagrody za przedstawienie „W obronie kotów” - wg Igora
Sikiryckiego. Aktorzy zdobyli (na
XI Przeglądzie Twórczości Scenicznej Mrowisko) Talent za powyższą
inscenizację. Dodatkowy Talent
powędrował do Julii Rumińskiej
z klasy VI - za rolę młynarza, Supertalent zdobył Jakub Bartczak (
obecnie uczeń gimnazjum w Teresinie) za kreację dwóch postaci .
Najmłodsi aktorzy z klas I –III ( ze
Szkolnego Koła Teatralnego Maskarada ) również zostali nagrodzeni
i otrzymali Talent za spektakl
„Dwie siostry”.
Koło Teatralne „Trema” zostało docenione przez rodziców
i seniorów z naszej gminy. Artyści
postanowili pochwalić się swoimi
dokonaniami i przygotowali występ retoryczno - muzyczny dla
rodziców (grudzień 2014, kwiecień
2015) i dla klubu seniorów (maj
2015). Publiczność oklaskiwała
uczniów i bisowała. Cieszymy się,
że mogliśmy dać trochę radości

i uśmiechu, bo przecież najważniejsze w sztuce to dzielenie się z innymi. - Teatr to w dużej mierze terapia
grupowa z udziałem publiczności –
jak powiedział Jonathan Carroll.
W tym roku znowu postaraliśmy się i solidnie przygotowaliśmy
się do XIII Teresińskich Dni Retoryki. Złoty Cyceron trafił do Jagody
Bluszcz z klasy II, Srebrnego Cycerona zdobyła Anna Sękiewicz z
klasy II – uczennice reprezentowały
szkołę w kategorii poezja. Uczniowie ze starszych klas wystąpili w
kategorii przemówienie. Sebastian
Błaszczyk z klasy VI otrzymał Złotego Cycerona, Michał Żochowski z
klasy IV został wyróżniony.
Wierzymy, że nasi aktorzy będą
dalej rozwijać swoje pasje i zdolności. Na pewno w dalszej edukacji zostanie doceniona ich praca
i umiejętności, które zdobyli w naszej szkole. Życzymy im, aby nigdy
nie przestawali wierzyć w siebie,
i żeby szukali nowych inspiracji,
wyzwań aktorskich oraz trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy.
M. Baranowska
Uczniowie z klas VI- Szkolne
Koło Teatralne „Trema”
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By zapobiec rakowi szyjki macicy
Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) znalazło
się w Polsce w kalendarzu szczepień zalecanych, ale niestety ze
względu na jego wysokie koszty, nie jest osiągalne dla wielu
dziewczynek. Dlatego należy docenić inicjatywę Gminy Teresin,
która postanowiła przedłużyć na
kolejne 4 lata, obowiązujący od
2013 roku, program bezpłatnych

szczepień przeciwko HPV. W ramach programu całkowity koszt
szczepień (w wysokości 510,00
zł) w całości jest pokrywany z budżetu gminy. W tym roku szczepieniom poddało się 60 dziewczynek - procedura obejmuje
podanie 3 dawek szczepionki w
okresie 6-ciu miesięcy.
Pełna profilaktyka raka szyjki
macicy powinna opierać się na 3

filarach: edukacji, szczepieniach
i badaniach cytologicznych. Dlatego też rodzice i opiekunowie
prawni dziewczynek z roczników
2001-2002 oraz zameldowanych
na stałe na terenie Gminy Teresin, zaproszeni zostali na spotkania edukacyjno – informacyjne
z lekarzem z Kliniki Ginekologii
Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej i CZMP w Łodzi.

W trakcie spotkań można było
uzyskać informacje na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV
oraz samej szczepionki. Takie
spotkania to również doskonała
okazja do tego, aby zachęcić matki do wizyty u ginekologa i zrobienia cytologii.

Niesamowity talent Aleksandry
- Na chemię przestałam chodzić w połowie pierwszej klasy
– przyznaje Aleksandra Górecka,
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii,
uczęszczająca do trzeciej klasy
Prywatnego Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek im. Matki Bożej
Jazłowieckiej w Szymanowie.
Uzasadnieniem zwolnienia z
zajęć lekcyjnych jest ponadprzeciętny talent chemiczny gimnazjalistki, który przełożył się na
wyniki konkursu. Niepospolite
zdolności uczennicy zostały odkryte już po kilku miesiącach
od chwili rozpoczęcia nauki.
Ola skutecznie poszerzała swoją wiedzę, rozwiązując coraz to
nowe zadania. – Naprawdę wiele
zawdzięczam siostrze Marcjanie.
Daje mi indywidualne lekcje,
a każde zrobione zadanie sprawdza osobno – wspomina.
W klasie drugiej, po opanowaniu pełnego materiału z
zakresu gimnazjum, dziewczyna zaczęła zdobywać wiedzę na

poziomie ponadgimnazjalnym.
Swój wolny czas poświęcała na
przygotowania do konkursu. –

Chemia jest moją pasją, traktuję
ją jako sposób na odkrywanie
świata – mówi.
Pierwszy etap zmagań miał

się odbyć w październiku 2015
roku. Pomimo złamanej przed
konkursem nogi, Ola utrzymy-

wała korespondencyjny kontakt z
siostrą Marcjaną, która systematycznie wysyłała jej zagadnienia
dotyczące chemii. Obie były pew-

ne przejścia do kolejnego etapu.
W dniu 18 stycznia 2016 roku
ogłoszono wyniki konkursu.
Wieść o zwycięstwie Aleksandry
Góreckiej wywołała poruszenie
całej szkoły. Zapytana o poziom
trudności odpowiedziała, że żadne z zadań nie sprawiło jej problemu. Nie trzeba wspominać, że
zwycięstwo zapewniło uczennicy nie tylko punkty rekrutacyjne, ale także zwolnienie z części
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
Ola wiąże swoją przyszłość z
chemią, która stanowi część jej
życia. Dziewczyna posiada wybitne predyspozycje, dzięki którym w perspektywie czasu być
może jeszcze o niej usłyszymy.
Autorka tekstu: Angelika Joanna Pawlicka kl. I Prywatnego
Liceum Ogólnokształcącego im.
Matki Bożej Częstochowskiej w
Szymanowie

Płk Cezary Wiśniewski gościł w SP Teresin
Kolejne spotkanie z cyklu
„A jednak warto się uczyć” Alicja
Jachimczyk dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana
Kolbego w Teresinie rozpoczęła
od przypomnienia uczestnikom
mitu o Dedalu i Ikarze, ponieważ
nasz gość – płk dypl. pilot Cezary Wiśniewski zrealizował swoje
dziecięce marzenia o szybowaniu
w przestworzach.
A wszystko zaczęło się w teresińskiej podstawówce, której
uczniem był w latach 1979-1983.
Spotkanie z panem pułkownikiem poprowadził Radek Goluch,
który tak jak on marzy o lataniu.
Były wspomnienia z lat
szkolnych, spotkanie z wychoNumer 2/2016

wawczynią i nauczycielką historii naszego gościa panią Heleną
Żakowską, która zapamiętała Go,
jako ucznia szczególnie interesującego się historią lotnictwa,
aktywnego w pracach szkolnego
samorządu. Pułkownik opowiadał o swojej edukacji w szkole
Orląt i lotach na F16. Przygotował różne elementy wyposażenia pilota, które każdy mógł
obejrzeć, dotknąć, a nawet przymierzyć. Objaśniał ich działanie
i znaczenie podczas lotów. Ponadto prezentował zdjęcia ze
swoich lotów ćwiczeniowych,
opowiadał o szczegółach ich
przebiegu i różnych zdarzeniach,
które spotkały Go podczas lotów.

Jako jeden z organizatorów
pokazów
lotniczych w Radomiu
pułkownik
zdradzał
szczegóły organizacji tak
dużego przedsięwzięcia
i zapraszał na tegoroczne uroczystości. Spotkał
się także z działającym
w szkole kołem modelarskim, którego członkowie
mogli przekonać się o ogromnej
wiedzy swojego gościa, gdy ten z
dużym zaangażowaniem opowiadał o każdym sklejonym modelu
różne szczegóły dotyczące jego
historii, wyposażenia i uzbrojenia. Na zakończenie zaprosiliśmy naszego gościa na spacer po

szkole.
Spotkania takie to naprawdę świetna lekcja dla naszych
uczniów i wspaniały sposób na
świętowanie jubileuszu.
Organizatorki
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Dzieci z Paprotni lubią bale

Rauty, wieczorki taneczne,
sanny, kuligi, maskarady i inne
atrakcje karnawałowe stały się
jedynie ciekawostką z minionych
epok. Dzisiaj dominują spotkania towarzyskie u naszych znajomych. Zawrotne tempo życia
nie pozwala nam umieścić w kalendarzu naszych spotkań i obowiązków balu karnawałowego, bo
za drogi, bo trzeba znaleźć czas
na kosmetyczkę, fryzjera, zakupy no i …na sam bal. Wybieramy zatem to, co będzie bardziej
przystępne dla naszego portfela,
a dla nas – mniej skomplikowane – tzw. „domówkę”. Na szczęście karnawał nie jest zagrożony,

dopóki najmłodsi chcą się bawić,
prezentować swoje stroje i umiejętności taneczne.
W Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II W Paprotni rodzice,
dzieci i nauczyciele udowadniają,
że czas zabaw jeszcze nie zamiera. W tym roku po raz pierwszy
zdecydowaliśmy, by zamienić
zabawę andrzejkową na bal jesienny. Zamiast wróżek, wampirów, czarownic, trupów i upiorów
pojawiły się wiewiórki, zajączki,
grzybki, a nawet pogodynka w
płaszczu
przeciwdeszczowym.
Zamiast przerażającego makijażu i cieknącej krwi były ciepłe
kolory jesieni. Na tronie zasiedli

jak przystało na porę roku Pan Jesień i Pani Jesień. Zamiast wróżb
dzieci musiały wykonać szereg
zadań związanych rozpoznawaniem i wykorzystywaniem darów
jesieni: a więc w jak najkrótszym
czasie obrać ziemniak, zjeść jabłko bez pomocy rąk, pokroić cebulę bez jednej łzy, rozpoznać
warzywa z zawiązanymi oczami,
obrać jabłko, by miało jak najdłuższą obierkę itp. Patrząc na
zmagania swoich pociech, niektórzy rodzice stwierdzili, że po
„takich warsztatach” obowiązki
kucharza domowego lub przynajmniej obieranie warzyw przejmie
syn lub córka.
Bal karnawałowy poprowadził prawdziwy „z krwi i kości”
didżej. Choć nie było wodzireja, kotylionów i karnecików,
i tak była świetna zabawa, która
koncentrowała się na wspólnym
tańcu pod okiem mistrza rytmu,
układów tanecznych i humoru. Tym razem aniołki, motylki,
księżniczki, damy dworu, rycerze, a nawet policjanci zatracili się
w rytmie tańca dyskotekowego,
który chyba opanował większość
szkół podstawowych. Co prawda
zabrakło walca, tanga i tańców
latynoamerykańskich, ale śmiem

twierdzić, że wszyscy uczestnicy
bawili się równie dobrze jak na
balach w Dworze Artusa czy warszawskiej Adrii. Myślę, że należą
się wielkie podziękowania dla rodziców i dziadków, którzy dbają
o to, aby ich dziecko poszło na
bal w oryginalnym (choć czasami
skromnym) stroju. Pielęgnujmy
naszą tradycję, by dzieciaki kiedyś w przyszłości miały, co wspominać.
Jeden z internautów napisał:
„Poza szkolnymi i sylwestrowymi,
które zawsze są popularne, bale
powoli odchodzą w zapomnienie.
Nie pamiętam, żeby ktoś z moich
znajomych ostatnio wspominał o
tym, że był na balu karnawałowym.”
Jeśli więc zabawy karnawałowe mają się odbywać głównie w
szkołach, to postarajmy się, by
były niezapomniane dla uczestników, bo jak pisał Mark Twain
„Najlepszy sposób, by się rozweselić, to spróbować rozweselić kogoś
innego”.
A sprawienie radości najmłodszym jest dla nas największą
radością, prawda?
Katarzyna Bodych

Jak studniówka to tylko w szkole
Taka noc zdarza się tylko
raz. Uczniowie klas maturalnych
wraz z nauczycielami bawili się
w rytm tanecznych hitów niemal do białego rana. Najpierw
kilkudniowe przygotowania, organizacja na wielu płaszczyznach
i wreszcie wielki finał, jakim jest
bal na sto dni przed egzaminem
dojrzałości. Tegoroczna studniówka w Zespole Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Teresinie była nadzwyczaj udana.
Zresztą, jak mogło być inaczej,
kiedy zabawa trwa w miejscu,
gdzie za kilka miesięcy młodzież
pochyli się nad egzaminacyjnymi zadaniami. Zespół Szkół w
Teresinie to jedyna publiczna
placówka ponadgimnazjalna w
powiecie, gdzie bal studniówkowy zawsze odbywa się w szkolnych murach. Ma to swój niepowtarzalny klimat. Od blisko
czterdziestu lat młodzi ludzie
sami i wedle własnej koncepcji
dekorują salę, gdzie przetańcują
jedną z karnawałowych nocy. Ta
tradycja zachowana jest po dzień
dzisiejszy. Tegoroczni abiturienci
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też ani przez moment nie pomyśleli, by cokolwiek tu zmieniać
– Będziemy jeszcze niejeden raz
mieć okazję do zabawy w różnego rodzaju domach balowych czy
restauracjach. Zabawa w szkolnych murach natomiast zdarza
się tylko raz, właśnie podczas
studniówki. Spędziliśmy tu ostatnie cztery lata, tu nawiązaliśmy
nasze młodzieńcze przyjaźnie,
tu pracujemy, a teraz balujemy –
uzasadniali swą decyzję, dodając

– nakręcaliśmy atmosferę od kilka dni, kiedy to zaczęliśmy stroić
halę, dzisiejszy bal jest tego piękną
kwintesencją.
W sobotę 30 stycznia bal
rozpoczął się staropolskim Polonezem. Jak zwykle choreografia
i styl zafascynowały pubiczność.
W tym roku uczniów w tym zakresie przygotowywała p. Ewa
Dzikowska. Duże brawa dla niej,
jak i dla tańczących maturzystów.
Wspaniałej zabawy i równie

udanych wyników z majowych
egzaminów życzyła im w swym
przemówieniu Ewa Odolczyk,
dla której był to studniówkowy
debiut w roli dyrektor szkoły.
Odczytano też specjalny list do
maturzystów i grona pedagogicznego, który skierowała do
nich Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Potem, po krótkim
posiłku wszyscy ruszyli w tany.
W tym roku wśród bawiących się
byli przedstawiciele najstarszych
klas technikum logistycznego,
mechanicznego, informatycznego oraz mechanizacji rolnictwa.
Znakomita oprawa muzyczna
spowodowała, że parkiet nie
opustoszał ani na chwilę. Stare,
jak i nowe przeboje zachęcały do
szalonej zabawy, którą uczestnicy tegorocznej studniówki z
pewnością zapamiętają na całe
życie. Pozostaje trzymać kciuki,
by równie zadowoleni byli z majowych egzaminów maturalnych.
Tego z pewnością im życzymy!
ZST
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ŁUCZNICY SPORTOWĄ CHLUBĄ GMINY TERESIN
W tym roku sekcja łucznicza LKS Mazowsze Teresin obchodzi swoje 50-lecia. Fakt ten zaakcentowano podczas styczniowego Halowego
Memoriału Karola Hibnera w łukach klasycznych i bloczkowych. Był okazjonalny tort, mnóstwo życzeń i gratulacji. Najważniejsze, że sekcja
łucznicza w Teresinie pochwalić może się nie tylko bogatą w sukcesy historią, ale i obecne wyniki świadczą o fantastycznej pracy, jaka od lat wykonywana jest w klubie. Szkoleniowcami młodych łuczników są tu Katarzyna Klata i Ryszard Kowalski. Oboje dysponują ogromnym doświadczeniem na łuczniczych torach, a adepci tej dyscypliny w Teresinie i nie tylko z pewnością mają od kogo się uczyć. Katarzyna Klata to przecież
autorka największego sukcesu łuczniczego, jaki wiąże się z LKS Mazowsze Teresin. W 1996 roku, jako czynna zawodniczka klubu, wystartowała
w kadrze reprezentacji Polski w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Każdy z młodych, jak i starszych kibiców sportowych doskonale
wie, jak zakończył się jej udział na amerykańskiej ziemi. Wspólnie z drużyną wystrzelała tam brązowy medal dla Polski. Kolejną bardzo utalentowaną łuczniczką LKS Mazowsze Teresin, dziś także jedną z trenerek naszej młodzieży jest Alicja Ciskowska-Maciągowska, medalistka
mistrzostw Świata i Europy.
Obecnie, wśród licznej grupy reprezentantów LKS Mazowsze Teresin jest wiele dziewcząt i chłopców, którzy pod bacznym okiem szkoleniowców nie tylko uczą się łuczniczego abecadła, ale też zdobywają liczne laury na ogólnopolskich arenach. Lista ich sukcesów jest bardzo
długa. Przypomnijmy te zdecydowanie największe oraz główne wydarzenia z okresu tylko ostatniego pięciolecia:
Rok 2011
- LKS Mazowsze Teresin był organizatorem Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych w Teresinie - brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyła Natalia Juszczuk.
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Teresin. Natalia Juszczuk zdobyła dwa srebrne medale na odległościach 60 i 50 metrów, a drużyna
mazowiecka, w której było dwóch reprezentantów z LKS Mazowsze Teresin: Dawid Kalkowski i Beniamin Ostrowski wywalczyła złoty medal.
Rok 2012
- Klub LKS Mazowsze Teresin był organizatorem Halowych Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w Łucznictwie. Na najwyższym
stopniu podium stanęła tu Agnieszka Grądzik. Złoty medal Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Teresinie w konkurencji mikst zdobyli
- Agnieszka Grądzik i Szymon Mróz.
- Brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Milówce w konkurencji mikst – Justyna Rosa i Dawid Wendk.
- Złoto Mistrzostw Polski Młodzików w Nowej Rudzie zdobył Filip Załuski.
2013
- Trzecie miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy w składzie: Dawid Klata, Robert Świątek, Dawid Wendk.
- Srebrny medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Zgierzu zdobyła drużyna: w składzie Agnieszka Grądzik, Małgorzata
Maciągowska, Anita Lempart.
- Brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Jasienicy w konkurencji drużynowej wystrzelały dziewczęta w składzie:
Agnieszka Grądzik, Anita Lempart i Małgorzata Chwesiuk.
- Mistrzostwa Polski Młodzików Ludwikowice Kłodzkie - Agnieszka Grądzik zdobyła vice Mistrzostwo Polski oraz złoty medal na odległość
50 metrów. Drużyna dziewcząt w tych Mistrzostwach zdobyła brązowy medal w składzie: Grądzik, Lempart, Chwesiuk. Brązowy krążek w konkurencji mikst dla Agnieszki Grądzik i Michała Kołodziejskiego.
2014
- Trzecie miejsce Justyny Rosa w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Milówce.
- Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Dąbrowie Tarnowskiej – brązowy medal indywidualnie: Filip Załuski. Srebro w
konkurencji drużynowej w składzie: Filip Załuski, Michał Kołodziejski, Kacper Klata. Srebrny medal w tych Mistrzostwach dla mikstu: Małgorzata Maciągowska i Filip Załuski.
- Brązowy medal w strzelaniu drużynowym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii Junior Młodszy: Filip Załuski, Michał
Kołodziejski, Kacper Klata.
- Brązowy medal w strzelaniu drużynowym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategorii Juniorek Młodszych dla drużyny w składzie: Agnieszka Grądzik, Małgorzata Chwesiuk, Małgorzata Maciągowska i Anita Lempart.
2015
- Brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zespołowo: Marta Narloch, Julia Lempart, Agnieszka Grądzik oraz
Małgorzata Chwesiuk.
- Brązowy medal w mikście w Halowych Mistrzostwach Młodzieżowców: Justyna Rosa i Robert Świątek.
- Złoty medal Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w łukach bloczkowych – Michał Chojnacki.
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Filipidesi na zimowym obozie
Na przełomie stycznia i lutego 2016, grupa lekkoatletów
UKS Filipides Teresin trenowana
przez Kamila Winnickiego, Rafała Murasa oraz Andrzeja Andryszczyka przebywała na obozie
sportowym w Borowicach. Miejscowość w najwyższym paśmie
Sudetów – Karkonoszach, w Dolinie Pięciu Potoków to bardzo

dobre miejsce, by czynić przygotowania do lekkoatletycznego
sezonu. Filipidesi biegali zatem
po górskich terenach wylewając
przysłowiowe „siódme poty”, co z
pewnością przełoży się potem na
udane starty w zawodach. Biegi
po leśnych trasach, dużo ćwiczeń
i zajęć w siłowni wypełniały większość czasu, ale nie byłoby obozu

bez wypoczynku. Ten nasi reprezentanci spędzali na wspólnych
wycieczkach zwiedzając okoliczne miejscowości, podziwiając
tutejsze cuda przyrody, zabytki
czy pływając w parku wodnym.
– Udało nam się świetnie połączyć pracę i odpoczynek, szkoda
tylko, że czas tak szybko uciekał.
Teraz czekamy na dobre wyniki

w nadchodzących startach, no
i odliczamy dni, kiedy ponownie
odwiedzimy Karkonosze – mówił
zadowolony z przebiegu obozu
przygotowawczego Andrzej Andryszczyk, prezes UKS Filipides.

KS TERESIN NA OBOZIE W PORONINIE

Kilkunastoosobowa grupa młodych adeptów piłki nożnej U10 i młodsi wraz z drugoligową drużyną żeńską KS Teresin spędziła
część ferii na Podhalu. W zimowej scenerii
Tatr przygotowywali się do ligowych wiosennych spotkań. Formę szlifowali zarówno na
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treningach czysto piłkarskich, jak również
podczas innych zajęć sportowych. Jeździli na
nartach, biegali, rywalizowali w różnego rodzaju gry. Odwiedzili zakopiańskie Krupówki, wcześniej goszcząc na miejskiej pływalni.
Jedyne na co narzekali to, że tygodniowy

obóz sportowy minął tak szybko.
Warto jeszcze dodać, iż w rozegranym
podczas obozu meczu sparingowym w Zakopanem nasze piłkarki pokonały LKS Szaflary
5:2, aktualne liderki III ligi małopolskiej kobiet.
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Ręczna gra o puchar
Święto mini piłki ręcznej, jakie miało miejsce w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie pod koniec stycznia
br. na długo zostanie w pamięci małych uczestników. Aż dziesięć zespołów rywalizowało o główne trofeum, którym był puchar dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego. Na boisku zaprezentowało się sześć drużyn chłopięcych (podzielonych na dwie grupy) i cztery żeńskie (zagrały
systemem „każdy z każdym”). Pojedynki w obu kategoriach przyniosły sporo emocji, tym bardziej, że w finale chłopców zagrali gospodarze. Niestety,
tym razem nie udało, aby puchar pozostał w rękach małych szczypiornistów z Teresina, ale i tak za swą waleczną postawę zostali nagrodzeni solidnymi
brawami od publiczności oraz obserwującej zawody dyrektor Alicji Jachimczyk. Większość z nich to reprezentanci UKS Aktimax Teresin, który działa
przy szkole. Warto też zaznaczyć, iż wśród tych wyróżnionych indywidualnie znalazł się też Vanik Aloyan (SP Teresin), jako najlepszy bramkarz turnieju. Opiekunem obu naszych drużyn był Maciej Starus, pomysłodawca i główny organizator zawodów. Oto szczegółowe wyniki:
Chłopcy
SP Babice – SP Podkowa 6:8, SP Michałowice – SP Jaktorów 6:4, SP Teresin – SP Podkowa 8:7, SP Iłów – SP Jaktorów 4:12, SP Babice – SP Teresin
10:10, SP Michałowice – SP Iłów 12:4. O V miejsce: SP Babice – SP Iłów 3:4, o III miejsce: SP Podkowa – SP Jaktorów 6:5, o I miejsce: SP Teresin – SP
Michałowice 11:12.
Skład SP Teresin: Vanik Aloyan, Mateusz Wysocki, Jakub Woźniak, Szymon Bońda, Bartłomiej Białkowski, Damian Paradowski, Konrad Bembenista, Filip Kacprzak, Mateusz Włudarczyk, Adam Wiśniewski, Jan Wyrzykowski, Dominik Mikołajczyk, Kamil Orlikowski, Patryk Matejko, Piotr Śliwa.
Dziewczęta:
SP Teresin – SP Jaktorów 2:10, SP Babice – SP Iłów 3:9, SP Jaktorów – SP Iłów 8:10, SP Teresin – SP Babice 1:3, SP Jaktorów – SP Babice 6:4, SP Iłów
– SP Teresin 6:2. Kolejność turnieju: 1.SP Iłów, 2.SP Jaktorów, 3.SP Stare Babice, 4.SP Teresin.
Skład SP Teresin: Nina Mróz, Liwia Dąbrowska, Milena Oszkiel, Gabriela Bartosiak, Małgorzata Kaczmarek, Patrycja Walasik, Natalia Piwowarska,
Karolina Zdanowska, Inga Andryszczyk, Zuzanna Ziemkiewicz, Zuzanna Gołąb, Zofia Majcher.
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