Za nami Ekstremalna Droga Krzyżowa
Około pięćdziesięciu mieszkańców gminy Teresin wyruszyło 12-kilometrowym szlakiem wyjątkowej inicjatywy duchowej. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się w gminie Teresin po raz pierwszy. Wędrówka pełna zadumy i indywidualnej modlitwy rozpoczęła się
po zmroku (w piątek 11 marca br.) w Niepokalanowie i tam też dobiegła końca. Czternaście stacji zlokalizowanych było przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Wyposażeni w latarki, pochodnie, drewniane krzyże czy katechizmy wierni szli ulicami Paprotni, Teresina
i Granic. Ekstremalną Drogę Krzyżową na terenie naszej gminy zorganizowali Skauci Europy z Niepokalanowa pod opieką o. Sebastiana,
wikariusza parafii.
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PROGRAM „RODZINA 500+”
- OD 1 KWIETNIA
aptece, parter, pokój nr 2 (świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne i dochód nie przekracza
1200 zł na członka rodziny).
Wniosek można także złożyć:
• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• przez Internet poprzez portale: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS,
ePUAP oraz bankowości elektronicznej,

Od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.
„O pomocy państwa w wychowaniu dzieci” wchodzi w życie rządowy
„Program Rodzina 500 +”, wprowadzający świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku
życia.
Wniosek o świadczenie wychowawcze może złożyć matka, ojciec,
opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka.
Wniosek można złożyć od 1 kwietnia 2016 roku:
UWAGA: W celu uniknięcia kolejek oraz sprawnego przyjęcia wniosków proponujemy, aby wnioski o świadczenie składać :
- na drugie i kolejne dziecko - w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20 – parter (świadczenie przysługuje
bez względu na kryterium dochodowe)
- na pierwsze i kolejne, bądź jedyne dziecko - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 18 - budynek po starej

Osoby, które złożą wnioski w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca
2016 r. włącznie i spełnią warunki uzyskania świadczenia wychowawczego, otrzymają świadczenie w ciągu 3 miesięcy z wyrównaniem od
1 kwietnia.
Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca 2016 r. będą miały naliczone
świadczenie na bieżąco (czyli bez wyrównania od 1 kwietnia) i otrzymają go w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Formularze wniosku oraz stosownych oświadczeń można otrzymać
w:
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy.
Formularze można też pobrać ze strony: bip.teresin.pl. w zakładce:
„Poradnik interesanta/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” lub Program ”Rodzina 500+” ze strony www.teresin.pl
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 46 864 41 36
w. 102, 46 861 30 45, lub poprzez infolinię Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej – tel.: 22 695 71 22.

zapraszamy na powiatowe targi pracy
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz osób zainteresowanych podjęciem
pracy bądź zmianą pracy wykonywanej dotychczas, Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie po
raz kolejny organizuje TARGI PRACY.
Tegoroczna edycja odbędzie się w czwartek
14 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00
do 13.00 w sali balowej Hotelu „Chopin” w Sochaczewie przy ul. Traugutta 21.
Pracodawców zainteresowanych udziałem
w TARGACH PRACY prosimy o wypełnienie

zgłoszenia udziału w targach do dnia 24 marca
(czwartek) 2016r.i przesłanie e-mail: h.kazmierczak@pupsochaczew.pl osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie ul.
Kusocińskiego 11 pok. nr 35, lub fax. (46) 86233-93, (46) 862-24-55.
UDZIAŁ W TARGACH PRACY JEST BEZPŁATNY. Serdecznie zapraszamy!
PUP

GMINA TERESIN W RADIO
SOCHACZEW 94,9 FM

GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Środa 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 9.30
– rozmowa na temat programu
„Rodzina 500+”

Piątek 8 kwietnia 2016 roku o godzinie
13.10 – rozmowa na temat programu
„Rodzina 500+”
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Z prac Rady Gminy

Podczas 18. sesji Rady Gminy Teresin, jaka odbyła się
w piątek 26 lutego br. radni podjęli pięć uchwał. Pierwsza z nich
dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego fragment obrębów
Pawłowice i SHRO Pawłowice.
Dzięki podjętej uchwale Rada
umożliwiła rozszerzenie istniejącego cmentarza parafialnego
w Pawłowicach. Następnie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Teresin
obejmującego działki położone
w obrębie Teresin Gaj. Łączna powierzchnia obszaru wynosi ponad
2,6 ha. Decyzja umożliwi prze-

znaczenie terenu pod zabudowę
mieszkaniową
wielorodzinną.
Dotychczas działki te przeznaczone były pod tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i zabudowy usługowej oraz tereny
dróg publicznych.
W dalszej części obrad nadano nazwę „Trakt św. Jana Pawła
II” obwodnicy od skrzyżowania
z Aleją XX-lecia w kierunku Aleksandrowa. Decyzję w tej sprawie
teresińscy radni podjęli przyjmując stosowną uchwałę. „Traktem
św. Jana Pawła II” Rada Gminy Teresin nazwała prawie 6 km drogę
scalającą tereny inwestycyjne, zwaną potocznie „obwodnicą”. Droga
ta wybudowana z wykorzystaniem
środków europejskich przechodzi
przez trzy miejscowości (Tere-

sin-Gaj, Elżbietów, Szymanów)
i jest połączeniem Teresina poprzez powiatową drogę Paprotnia – Aleksandrów i krajową „50”
z autostradą A2 w Wiskitkach.
Niestrudzonym inicjatorem
takiego upamiętnienia Papieża Jana Pawła II, największego
z Polaków jest Pan Henryk Kucharski, Honorowy Obywatel
Gminy Teresin. Początkowo zabiegał o zmianę nazwy Alei XX
-lecia. Sprawa nabrała nowego
wymiaru po wybudowaniu „obwodnicy”. Choć w trakcie obrad
pojawiła się propozycja „Alei św.
Jana Pawła II” to radni ostatecznie
zagłosowali za przyjęciem nazwy „Trakt św. Jana Pawła II”. Traktami
bowiem, w przeszłości nazywano
szczególne ciągi komunikacyjne,

łączące kilka miejscowości lub
bardzo ważnych miejsc. Dla przykładu podajmy warszawski Trakt
Królewski czy Trakt Lubelski prowadzący ze stolicy w kierunku
Lublina.
Podczas obrad Marek Jaworski, zastępca wójta gminy Teresin
oraz Bogdan Linard przewodniczący Rady Gminy wręczyli kapitanowi Kucharskiemu kwiaty
i drobne upominki jako wyraz
wdzięczności za inicjatywę i wielkie zaangażowanie na rzecz nadania imienia drodze.
Rada Gminy jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych
w szkołach podstawowych, do
publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Teresin
na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego. Projekt uchwały
przedstawił radnym Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty w gminie Teresin. Pełnomocnik
zaprezentował też kolejny projekt
dotyczący ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Teresin
przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne i fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania.
Na zakończenie sesji zebrani
wysłuchali informacji przewodniczącego o działaniach w okresie
międzysesyjnym, jak również informacji zastępcy wójta o pracach
Urzędu Gminy.

WINDĄ NA LEKCJE
W lutym bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana
Kolbego w Teresinie zamontowana
została winda. Powstała ona z myślą o uczniach niepełnosprawnych.
Choć przetarg na wykonanie tego
zadania rozstrzygnięty został w ubiegłym roku, to prace przesunięto na
ferie zimowe. Pozwoliło to prowadzić
roboty, nie kolidując z bieżącą pracą
tej największej teresińskiej placówki
oświatowej. Windę instalowała firma
,,Bajpax’’ z Nieznanic (woj. śląskie),
a koszt wyniósł 144 tysiące złotych.
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Czy będzie bezpieczniej?

Zdiagnozowanie
potrzeb
i
oczekiwań
społeczeństwa
w zakresie poprawy bezpieczeństwa, to główne cele konsultacji
społecznych na terenie powiatu
sochaczewskiego. Wnioski będą
pomocne w powstającej mapie
zagrożeń powiatu. W Teresinie
gminna debata o bezpieczeństwie
odbyła się pod koniec lutego
br. W spotkaniu, jakie odbyło się
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy uczestniczyli m.in. st. asp. Marian
Lewandowski – kierownik posterunku policji w Teresinie, podinsp.
Grzegorz Radzikowski – naczelnik
prewencji KPP Sochaczew, nadkom.
Paweł Dubielecki – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Marek Jaworski – zastępca wójta gminy Teresin. Debatę poprowadzili wspólnie
st. sierż. Izabela Senderowska i asp.
Paweł Rynkiewicz z Zespołu ds. Nieletnich. Byli też radni gminy, sołtysi
i mieszkańcy gminy. Debatę rozpoczęła prezentacja podsumowująca ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa na terenie Teresina

i okolic.
Według
przedstawionych
przez funkcjonariuszy danych,
liczba przestępstw w roku 2015
w porównaniu do 2014 spadła
z 214 do 148. Podobnie jak przestępstw kryminalnych, gdzie zanotowano spadek ze 130 do 104. Tendencja spadkowa dotyczy przede
wszystkim kradzieży (zmniejszenie ich liczby z 53 do 32), kradzież
z włamaniem (z 28 do 21) czy
uszkodzeń rzeczy (z 9 do 6). Nieznacznie wzrosła natomiast liczba
zanotowanych bójek (z 1 w 2014r do
4 w 2015r), a także uszczerbków na
zdrowiu (z 1 do 4).
W ubiegłym roku osiem osób
zostało zatrzymanych w związku
z podejrzeniem o stosowanie przemocy w rodzinie. W większości
przypadków chodziło tu o przemoc
psychiczną oraz fizyczną.
Z kolei, co do stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
gminy Teresin w latach 2014-2015
wzrosła jedynie liczba kolizji drogowych z 65 do 81, a co się z tym wiąże

liczba osób rannych z 11 do 14. Jednakże wypadków drogowych było
mniej, tym bardziej ze skutkiem
śmiertelnym. Takie tragiczne zdarzenie w ubiegłym roku teresińscy
policjanci zanotowali na szczęście
zaledwie jedno.
Po zmianach przepisów ruchu
drogowego, w roku 2015 w gminie
Teresin dziesięciu kierowcom zatrzymano prawo jazdy z powodu
przekroczenia prędkości o 50 km/h
w terenie zabudowanym.
Wśród zgłaszanych najczęściej przez uczestników zebrania
problemów, pojawiały się takie jak
– nadmierna szybkość pojazdów
na drogach gminnych, złe parkowanie, picie alkoholu w miejscach
publicznych, poruszanie się samochodów ciężarowych w miejscach zakazu ruchu dla tego typu
pojazdów. Poproszono funkcjonariuszy o częstsze wizyty patrolu
w okolicach placów zabaw dla
dzieci. Poruszano też problem
dopalaczy
wśród
młodzieży.
W celu działań profilaktycznych
policjanci z Zespołu ds. Nieletnich
zapowiedzieli wizyty w szkołach na
terenie całej gminy.
Po społecznej debacie w Teresinie można wysnuć wniosek, że
nasza gmina jest aktualnie jedną
z najbezpieczniejszych gmin na
terenie powiatu sochaczewskiego.
To na pewno bardzo cieszy. Pamiętajmy jednak, iż o tym, czy taki
stan będzie się nadal utrzymywał,
w pierwszej kolejności decydujemy my, jako mieszkańcy. Policja
może jedynie nam w tym pomagać. Czy zatem będzie jeszcze bezpieczniej? Wierzymy, że tak!
Marcin Odolczyk

Nie tylko dla detektywów
W ubiegłym roku w Teresinie
zainaugurowaliśmy questing „Śladami zagadkowej zbrodni”, plenerową grę, której celem jest odkrywanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Questing to połączenie spaceru
z rozwiązywaniem zagadek logicznych, historycznych i terenowych.
Finałem podróży ma być odnalezienie ukrytego skarbu. Wędrówka
prowadzi ścieżkami teresińskiego
lasu, dlatego najmłodszych zapraszamy z dorosłymi opiekunami. Jest
to też oferta ciekawego spędzenia
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niedzielnego popołudnia dla całych
rodzin.
Ubiegłoroczny teresiński questing cieszył się doskonałą frekwencją i dobrymi opiniami.
Dlatego chcemy go w tym roku powtórzyć. Spotykamy się w niedzielę
24 kwietnia 2016 roku o godzinie
16.00 przy Ośrodku „Leśne Zacisze” w Teresinie (naprzeciw Szkoły Podstawowej). Gwarantujemy
świetną zabawę a na zakończenie
wspólne pieczenie kiełbasek przy
ognisku.
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Najlepsi otrzymali stypendia

Już piąty rok obowiązuje przyjęta 20 lipca 2011 r. uchwała Rady Gminy
Teresin, wprowadzająca w życie „Regulamin przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Teresin”.
W dniu 1 grudnia ubiegłego roku Rada Gminy zatwierdziła zmiany do regulaminu. Obecnie, by otrzymać stypendium, uczniowie szkół podstawowych
muszą uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 5,4, a gimnazjaliści - 5,3. Mimo
tak wysoko podniesionej poprzeczki 17 uczniów naszych szkół zostało stypendystą wójta Gminy Teresin. Są to następujący uczniowie:
1. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich – Paweł Jędrzejczak, Aleksandra Kotlińska, Jakub Szlaga.
2. Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie – Norbert
Bajurski, Maja Chojnacka, Natalia Donat, Radosław Goluch, Rut Kamińska,

Łucja Majcher, Zofia Majcher, Julia Paluchowska, Kamil Sztabert, Urszula
Żochowska.
3. Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie – Sylwia Bylicka, Zuzanna Jankowska, Aleksandra Zielińska, Natalia Zwolińska.
Decyzje o przyznaniu stypendiów wójt Marek Olechowski wręczył uczniom
osobiście na przełomie lutego i marca br.
Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkich pozostałych uczniów zachęcamy
do współzawodnictwa i życzymy, by na koniec roku szkolnego osiągnęli wynik pozwalający stać się stypendystą wójta Gminy.
Bogusław Bęzel
Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty

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 fragment obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice oraz,
że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje

o środowisku i jego ochronie zamieszczono
Uchwałę Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy
Teresin z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice oraz,
że wszczęto przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

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 działki nr
138/21, 138/31 i 138/32 położone w obrębie
Teresin Gaj oraz, że w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
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zamieszczono Uchwałę Nr XVIII/120/2016
Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Teresin obejmującego
działki nr 138/21, 138/31 i 138/32 położone
w obrębie Teresin Gaj oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń
wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski
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Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Niepokalanów był gospodarzem pierwszej części tegorocznych gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ostatnią
niedzielę lutego uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. Nabożeństwu przewodniczył i słowo Boże wygłosił proboszcz
o. Andrzej Sąsiadek. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych, poczty sztandarowe szkół z terenu
gminy, strażacy, parafianie i przybyli tego dnia do parafii pielgrzymi. Wszyscy wspólnie modlili się w intencji „Żołnierzy Wyklętych”.
Po zakończeniu nabożeństwa organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do sali św. Bonawentury. Tu miała miejsce druga część obchodów. Projekcja
filmu historycznego „Pilecki”, o bohaterskim rotmistrzu, uczestniku wojny z bolszewikami, żołnierzu AK, ochotniku do Auschwitz, straconym w mokotowskim więzieniu 25 maja 1948 roku cieszyła się bardzo dużą popularnością. Zanim po brzegi wypełniona widownia mogła obserwować zekranizowane losy
Witolda Pileckiego na scenę wyszedł gość specjalny tego pokazu. Był nim reżyser filmu Mirosław Krzyszkowski, który wygłosił słowo wstępne dotyczące
filmowego dzieła i opowiedział o kulisach powstawania filmu. – Dziękuję, że uczestniczycie Państwo w lokalnych obchodach tak ważnego święta, jakim jest
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięć o polskich bohaterach walki o wolność trzeba pielęgnować, przekazywać ją z pokolenia na pokolenie.
Tylko wtedy Ci ludzie, nasi rodacy, pozostaną zwycięzcami, mimo dramatu, jaki położył kres ich życiu – mówił do uczestników Marek Olechowski, wójt gminy
Teresin zapraszając też wszystkich na kolejną część obchodów, tym razem do Szymanowa. Tu bowiem, w czwartek 3 marca, w auli Liceum i Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek odbył się specjalny koncert poświęcony „Żołnierzom Wyklętym” w wykonaniu Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka. Organizatorem cieszącego się dużym zainteresowaniem koncertu były Siostry Niepokalanki.
mo

Numer 3/2016
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ŚWIADKOWIE BEATYFIKACJI

Pod koniec ubiegłego roku
w Peru odbyła się uroczystość beatyfikacji dwóch franciszkanów,
zamordowanych w 1991 roku
przez komunistów ze Świetlistego Szlaku. Ojcowie Zbigniew
Strzałkowski i Michał Tomaszek
są pierwszymi błogosławionymi
polskimi misjonarzami męczennikami i pierwszymi męczennikami w historii Peru. W tym
niezwykłym wydarzeniu brali
również nasi mieszkańcy. Poniżej
przedstawiamy dwie relacje.
Ziszczony sen o Peru
W dniach 3 – 13 grudnia 2015
r. przeżyłam jedną z piękniejszych
przygód życia, jaką była pielgrzymka do Peru. Celem pielgrzymki
był udział w beatyfikacji dwóch
polskich kapłanów, którzy zostali
zamordowani w 1991 roku w miejscowości Pariacoto, w diecezji Chimbote w Peru.
Podróż z Warszawy do Limy
z lądowaniem w Amsterdamie
trwała 20 godzin. Lima położona
jest nad Oceanem Spokojnym i robi
wrażenie miasta ciągle zamglonego. Jest ciepło, ale dzięki lekkiemu
zamgleniu nie ma rażącego słońca.
To specyficzne powietrze jest wynikiem dużej jego wilgotności.
Główne uroczystości beatyfikacyjne ojców Michała Tomaszka
i Zbigniewa Strzałkowskiego odbywały się w Chimbote – diecezji,
w której pracowali. Obaj misjonarze
byli franciszkanami konwentualnymi z Krakowa. Ojciec Zbigniew
Strzałkowski przyjechał do Peru
w 1988 roku, ojciec Michał Tomaszek w 1989 roku. O ich trudnej pracy w Pariacoto pisze m.in.
o. Joachim Roman Bar OFMConv
w książce „Ujrzeli Peru i niebo
otwarte”. Zostali zamordowani
przez terrorystów dlatego, że nieśli wiarę, dobro, naukę i uczyli,
jak lepiej żyć – stwarzali warunki
do lepszego życia. Niewątpliwie są
męczennikami XX wieku. Razem
z nimi beatyfikowany był też o. Ales-
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sandro Dordi – Włoch, który zginął
kilka miesięcy później.
Na uroczystości w Chimbote przyjechało wielu dostojników
kościelnych, kapłanów, sióstr zakonnych, przedstawicieli rodzin zamordowanych z całego świata. Było
bardzo dużo gości zagranicznych
i turystów z Polski, a przede wszystkim wielu Peruwiańczyków. Wzruszający był widok biało-czerwonych
chust, czapeczek, baloników powiewających nad stadionem. Było pięknie, kolorowo i wesoło. Cały czas
rozbrzmiewały rytmiczne pieśni na
czele z pięknym hymnem beatyfikacyjnym.
Następnego dnia wzięliśmy
udział we Mszy dziękczynnej odprawianej w otoczonym ze wszystkich
stron górami Andami Pariacoto
– miejscu pracy i męczeństwa błogosławionych. I tu były tłumy ludzi
z całego świata, ale przeważali odświętnie, regionalnie ubrani tubylcy.
Było kolorowo i bardzo gorąco. Po
mszy byliśmy zaproszeni na obiad
wydany przez Ojców Franciszkanów
dla chyba ponad tysiąca osób. Po
obiedzie były występy artystów.
W kolejnych dniach obchodów
sprawowano msze dziękczynne
w Limie w katedrze i w kościele OO.
franciszkanów. Tak wyglądały uroczystości religijne.
A jak wygląda Peru ?
Przemierzanie wielu kilometrów autokarem autostradą Panamericana z Limy na północ do
Chimbote i z Chimbote do Pariacoto
pozwoliło przyjrzeć się krajowi. Jest
bardzo urozmaicony i piękny. Jechaliśmy wybrzeżem pustynnym nad
Oceanem Spokojnym, gdzie w dali
widać było piaszczyste góry. W miarę oddalania się od oceanu stawały
się szare, brunatne i coraz wyższe.
Droga z Chimbote do Pariacoto
była coraz bardziej zielona i górzysta. Mijaliśmy wioski i miasteczka
o charakterystycznej zabudowie
przypominającej zlepek komórek
– często bez dachów i okien. Zwiedziliśmy po drodze świątynię Sechin
pochodzącą z ok. 1600 roku p.n.e.,
twierdzę starożytnego państwa Chimu – Paramonga.
Po powrocie do Limy zwanej
Miastem Królów, założonej przez
Francisco Pizarro na brzegu rzeki
Rimac zwiedziliśmy kolonialne centrum miasta. Byliśmy też na dworcu
Kolei Transandyjskiej, której współtwórcą był inż. Ernest Malinowski.
Należy wspomnieć, że Polacy odegrali znaczącą rolę w rozwoju Peru
i to im się pamięta.
Z Limy samolotem polecieliśmy
do Cuzco – „Pępka Świata” leżącego na wysokości 3400 m n.p.m. Tak
duża zmiana wysokości była trudna
do zaakceptowania przez nasze organizmy. Należało poruszać się wolno, dostojnie, gdyż przyspieszenie

kroku powodowało zatykanie, bicie
serca, szum w głowie. Poprawę samopoczucia dawała herbatka z liści
koki serwowana w wielu miejscach
i stale dostępna w hotelowym holu.
Następne dwa dni to był pobyt
w krainie czarów – w autentycznym państwie Inków. W pierwszym
dniu pojechaliśmy do Świętej Doliny. Wśród wysokich zielonych gór
znajduje się Valle Sagrado (Święta
Dolina), którą wije się rzeka Urubamba. Miasteczko w niej położone
Ollantaytambo jest wybudowane
na bazie inkaskich murów i jest
przykładem planu urbanistycznego
z czasów Inków.
Kolejny dzień był zwieńczeniem
całej wyprawy – wyjazd i zwiedzanie wioski Machu Picchu, tzw. zaginionego miasta Inków. Pociągiem
turystycznym Vistadome, w którym
serwowano pyszny koktajl dotarliśmy do Aguas Calientes, skąd małe
autobusy, wśród bujnej tropikalnej
roślinności, pięknych widoków Andów, przewiozły nas do ruin Machu
Picchu.
Machu Picchu w języku miejscowym keczua oznacza Stara Góra.
Miasto to zostało odnalezione przez
amerykańskiego historyka Hirama
Binghama w 1911 roku. Obok Machu Picchu jest góra Huayna Picchu
– Młoda Góra, na którą wdrapują
się dzielni turyści aby podziwiać

piękny widok na Machu Picchu.
Ja, niestety nie miałam tyle sił, aby
wejść na tę górę.
A ludzie? Jacy są ludzie?
Rodowici mieszkańcy Peru mówią, że są Andami. Nie Indianami,
a Andami. W większości są niskiego wzrostu, krępi, mają śniadą cerę
i czarne włosy. Często się uśmiechają, są życzliwi i serdeczni. Językiem
obowiązującym jest język hiszpański, miejscowym w górach - keczua.
Dominującą religią jest katolicyzm.
Z okien autokaru kraj robi wrażenie
biednego, natomiast stolica Lima
jest miastem kontrastów. Wjeżdżając do miasta długo jedzie się przez
dzielnicę domków przypominających nasze marne komórki – bez
dachów i okien (podobno nie pada
tam deszcz), często ze sterczącymi z
sufitów metalowymi prętami. Domy
buduje się na miarę funduszy: najpierw jedną ścianę, potem drugą
i tak do powstania domu, a w miarę
możliwości i potrzeb i piętra. Centrum Limy – Miasta Królów jest pełne wspaniałych zabytków z czasów
kolonialnych i tętni nowoczesnym
życiem.
I jeszcze jedna, dla nas istotna
uwaga – w Peru znanym i cenionym
świętym jest św. Maksymilian Kolbe.
Antonina Gigier
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Pod patronatem „Prosto z Gminy”

TESTIGOS DE LA ESPERANZA
czyli Męczennicy Nadziei

„ Oni są tutaj, są świadkami
nadziei. Ich krew wypełniła kwiatami mój kraj”
To słowa refrenu hymnu
beatyfikacyjnego
śpiewanego
w różnych miejscach peruwiańskich uroczystości beatyfikacyjno-dziękczynnych. Wraz z liczną
grupą Polaków brałam udział
w tej niezwykłej wyprawie do
Peru. Dwaj heroiczni Polacy – kapłani franciszkańscy: bł. o. Zbigniew Strzałkowski i bł.o. Michał
Tomaszek zostali porwani i zastrzeleni 9 sierpnia 1991r. w Peru
przez opętanych komunizmem
terrorystów z „Sendero Luminoso” (Świetlisty Szlak ) 5 grudnia
2015 r. zostali wyniesieni na ołtarze w peruwiańskich Andach,
tam gdzie służyli ludziom: Chimbote (uroczystości beatyfikacyjne)
i Pariacoto, Lima (uroczystości
dziękczynne). Dwóch polskich
męczenników rozdzieliła śmierć
z rąk wysłanników „Świetlistego
Szlaku”, a połączyła wspólna beatyfikacja.

Pozostaną już na zawsze razem jako obraz tryumfu dobra
nad złem, jako alegoria Pokoju
i Dobra. Przez 10 dni pielgrzymowaliśmy mijając bezkresne

chaliśmy wypowiedzi osób, które
licznie (jak na tak niezwykłej
odległości podróż) zdecydowali się
wziąć udział w uroczystościach.
Słuchaliśmy świadectw kolegów

pustynne pejzaże i górskie krajobrazy latynoamerykańskiego kraju. Towarzyszyły nam myśli, słu-

szkolnych, licznie zgromadzonej rodziny (2 pokolenia), ojców
z Krakowskiej Prowincji Francisz-

kańskiej, którzy wykładali w seminarium w Krakowie kiedy nasi
błogosławieni
przygotowywali
się do kapłaństwa, oraz naszych
ojców Niepokalanowa, którzy
razem ze Zbyszkiem i Michałem formowali się w nowicjacie
w Smardzewicach. Polscy franciszkanie oprócz misji ewangelizacyjnej (która zawsze jest najważniejsza) zbudowali w andyjskiej
wiosce wodociągi, kanalizację,
uruchomili agregat prądotwórczy,
opiekowali się chorymi i dziećmi.
Ich męczeńska śmierć to świadectwo męstwa, niezłomności
i całkowitego oddania się Bogu.
Udało nam się również dotrzeć
w górach do miejsca tej dramatycznej zbrodni, gdzie krew
męczenników płynąca z ich ciał
połączyła się w jedną strużkę na
pustynnym prochu górskiej drogi
w Starym Pariacoto. Przeżyłam
naprawdę niezwykłą pielgrzymkę
w Peru.
Elżbieta Jarzębowska

Dzień Kobiet w Kinie za Rogiem

To był bardzo miły wieczór - podkreślały panie z uśmiechem
opuszczające Teresiński Ośrodek Kultury w dniu ich święta. Z okazji
8 marca czekała tu na nich filmowa niespodzianka. Zaprezentowany
bezpłatny seans „Pani z przedszkola” to obraz rodziny, której życie
z dnia na dzień staje na głowie, gdy wkracza w nie przedszkolanka
syna, piękna i tajemnicza Karolina (w tej roli Karolina Gruszka). To
za jej sprawą rodzice chłopca – zapalony konstruktor latawców (Adam
Woronowicz) i jego melancholijna małżonka (Agata Kulesza) odkryNumer 3/2016

wają, czym jest prawdziwa miłość.
Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, bo sala małego Kina za Rogiem wypełniła się po same brzegi. Potrzebne były nawet
dodatkowe krzesełka. Wśród przybyłych było też kilku mężczyzn, którzy towarzyszyli swoim partnerkom podczas ich wyjątkowego święta.
W ten oto sposób kinowy Dzień Kobiet upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze
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Damy radę!

Z Wojciechem Zasadzińskim, prezesem „Greiner Packaging” Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie rozmawia Marcin Odolczyk.
- Przypomnijmy, firma
Greiner Packaging rozpoczęła
swoją działalność w Teresinie
w roku 1997. Powoli zbliża się
jubileusz dwudziestolecia, przybliżmy zatem czytelnikom początki powstania firmy.
- Tak naprawdę wszystko zaczęło się w Raszynie. Na początku
lat 90-tych, gdy Polska zmieniała
swe gospodarcze oblicze powstał
nasz pomysł na biznes. Wraz
z moim wspólnikiem mieliśmy już doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych
w branży samochodowej. Zmiany ustrojowe zmusiły nas jednak
do poszukiwania nowych rozwiązań. Chcieliśmy produkować opakowania. Rozesłaliśmy
odręcznie napisane listy do firm
na całym świecie, które miały
w swoich nazwach słowo packaging lub verpackungen. Nie
wiedzieliśmy jakie są to firmy,
nie było wówczas Internetu. Szukałem adresów w ambasadach.
I tak, po jakimś czasie, odezwała się do nas austriacka firma Greiner. Byli zaskoczeni, że
zgłasza się do nich ktoś, kto ma
zamiar produkować, a nie handlować. Właśnie ta „produkcja”
wywołała ich zainteresowanie.
Pierwsza wizyta austriackich gości w naszym zakładzie, który
był zresztą w opłakanym stanie,
w efekcie zaowocowała współpracą. Pamiętam, jak jedną
z naszych maszyn, które wówczas posiadaliśmy, austriacki
menadżer chciał zabrać do ich
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muzeum. Gdy Austriacy wymieniali swój park maszynowy na
bardziej nowoczesny, udało nam
się pozyskać od nich , oczywiście
odpłatnie, starsze maszyny. To historia, oczywiście w ogromnym
skrócie. Dziś wygląda to wszystko bardzo dobrze, ale początki
były niezwykle trudne. Sukces
rodził się w bólach. Przyjęliśmy
nazwę „Formika”, jako pierwsi
w Polsce rozpoczęliśmy produkcję opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożywczego. Wytwarzaliśmy kubeczki do
lodów, wiadomo jednak, że to
biznes sezonowy. Potem były pojemniki na jogurty, serki, śmietany itp. wykonywane metodą
ciśnieniową i wtryskową, następnie drukowane metodą suchego
offsetu. Dość szybko zdobyliśmy
zaufanie wielu klientów.
- Domyślam się, że droga
rozwoju firmy zaprowadziła
Was do Teresina…
- Można tak to ująć. Wzrastał
popyt na opakowania, stąd po pięciu latach działalności zdaliśmy
sobie sprawę, że produkcja opakowań to strasznie przestrzenny przemysł. Że nie damy sobie
rady w takich warunkach jakimi
wówczas dysponowaliśmy, choć
wydawały nam się one ogromne.
Podjęliśmy więc trudną decyzję o
ekspansji rynkowej. Długo szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy
nasz biznes przenieść. Pewnego
dnia Pan Zbigniew Komorowski,
do którego firmy „Bakoma” dostarczaliśmy opakowania, podsunął nam bardzo ciekawy pomysł na lokalizację w Teresinie.
Zainteresowaliśmy się tematem i
pojechaliśmy na miejsce. Przyznam, że w pierwszym momencie

katastrofalny stan obiektów wystawionych na sprzedaż po prostu
nas przeraził. Decyzja o zakupie
nie była łatwa, ale potem małymi
krokami jakoś to wszystko udało się poukładać. Mieliśmy swój
obiekt, przyszła kolej na dużego
partnera biznesowego. Firma
Greiner, która od lat nas obserwowała, zaoferowała nam spółkę
joint venture. I tak się stało na
początku 1997 roku. Przyjęliśmy
nazwę Greiner – Formika. My
wnieśliśmy aportem te budynki,
maszyny były cały czas leasingowane od Austriaków. Oni nam
bardzo zaufali. Tak to się zaczęło
jeśli chodzi o Teresin. Wszystko,
co osiągaliśmy miało swoje odbicie w niezwykle ciężkiej i mozolnej pracy 24 godziny na dobę,
nieprzespanych nocach. Było
warto, poradziliśmy sobie. Zresztą ja do dziś zawsze powtarzam
swoim pracownikom moje motto
– „Damy radę”, bez względu na to
jak trudne są przeszkody na drodze. Bo taką filozofią uporu warto
się kierować, by odnieść sukces.
- Co było dalej?
- W 1998 roku podjęliśmy
decyzję o sprzedaży wszystkich
udziałów Greinerowi. Ja nadal
pozostałem tu prezesem, wspólnik poświęcił się działalności
Formiki w Raszynie. Obie firmy
Greiner Packaging Sp. z o.o. oraz
Formika, która obecnie jest drukarnią fleksograficzną, wciąż się
rozwijają. Dziś, teresiński Greiner
jest jednym z ponad trzydziestu oddziałów austriackiej firmy
w Europie. Jesteśmy liderem na
rynku opakowań spożywczych.
Poza Teresinem, nasz oddział
znajduje się w Grodzisku Mazowieckim.
- Proszę powiedzieć, Gmina Teresin to dobre miejsce dla
tego typu działalności?
- Panie Marcinie, gdyby tak
nie było, to już dawno byśmy się
stąd ewakuowali. Miałem szczęście, że spotkałem na swojej zawodowej drodze odpowiednich
ludzi, takich którzy chcieli pomóc. Tutejsze władze samorządowe starały się i nadal starają
wspierać takie firmy jak nasza.
To jest niczym symbioza. Jesteśmy od siebie zależni, pomagamy
sobie nawzajem. Przez tyle lat
nie doświadczyłem żadnego zła
ze strony gminy, doświadczyłem
jedynie pomocy i to jest piękne.

Myślę, że prezesi innych firm
mają podobne zdanie. Tak, gmina Teresin to świetne miejsce do
inwestowania.
- Proszę zdradzić najbliższe
plany rozwojowe firmy, może
dalsza ekspansja?
- Plan numer jeden to bronić
pozycji lidera na rynku. Powiem
szczerze, że bardzo chcemy zostać w Teresinie. Jesteśmy już tu
dobrze postrzegani, tak myślę.
Nie jestem próżnym człowiekiem, mam pokorę do tego, co
robię, bo wiem, że jutro może się
wszystko wydarzyć i staram się
być przygotowany na wszelkie
rozwiązania. Damy radę! Tak,
chcemy dalej rozbudowywać naszą firmę w Teresinie.
- Czy większość Pana pracowników to mieszkańcy gminy
Teresin, czy osoby spoza tego
rejonu?
- Jeśli chodzi o zakład w Teresinie, to na obecną chwilę zatrudniamy tu ok. 350 pracowników.
Dokładnie 78 z nich to mieszkańcy gminy Teresin. Wielu ludzi
pracuje tu od początku. Utożsamiają się z naszym przedsiębiorstwem, to ważne, bo są efektywni. Drzwi do gabinetu prezesa
są zawsze otwarte, ja to często
powtarzam pracownikom. Pracują u nas całe rodziny, niezwykle
się z tego cieszę. Oni postawili
na naszą firmę. Dziś stać nas na
przykład na to, by każdy z pracowników miał zagwarantowany
dostęp do dodatkowej opieki lekarskiej. Firma z to płaci, jeszcze
dwa, trzy lata temu nie mogliśmy
sobie na to pozwolić. Jako prezes
chcę dawać moim pracownikom
przede wszystkim bezpieczeństwo. Wiem, że ono jest bardzo
ważne.
- Ma Pan na myśli bezpieczeństwo finansowe?
- Zawsze dążę do tego, by
pracownicy mieli wynagrodzenie na czas. To rzecz nadrzędna,
by nigdy nie zabrakło dla nich
pieniędzy. Mamy wspólny kontrakt, ja zobowiązuję się do systematycznej pensji, pracownik
daje swoją efektywną pracę przez
osiem godzin dziennie. Dbamy
o bezpieczeństwo zatrudnienia,
oferujemy umowy o pracę z pełną opcją korzystania z funduszu
socjalnego. Ci, którzy pracuję sumiennie, są z nami od lat i nadal
chcą z nami współpracować. To
Prosto z Gminy
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mnie ogromnie satysfakcjonuje.
Dobra praca zasługuje na dobre
wynagrodzenie. Pracownik odpowiednio zmotywowany staje
się bardzo wydajny. To z kolei
bardzo pozytywnie przekłada
się na dobrą atmosferę pracy.
Z drugiej strony, jeśli widzimy, że
zatrudniona osoba nie stara się
wywiązywać z umowy, wówczas
szybko się rozstajemy.
- To proszę powiedzieć, na
co zwraca się tu szczególną uwagę przy rekrutacji nowych pracowników?
- Wszystko zależy od momentu, w którym się znajdujemy.
Czy to jest rynek pracodawcy, czy
rynek pracobiorcy. Nie ukrywam,
że patrzymy na fachowość, na
wykształcenie, na chęć do pracy. Mamy mnóstwo stanowisk,
na każde z nich wymagane są
inne kompetencje. Przychodzą
do mnie różni ludzie. Są też tacy,
którzy stykają się z alkoholem,
z innymi używkami, jeśli nie zaakceptują naszych wymagań to
natychmiast przerywamy współpracę. Muszą też pamiętać, że powrotu nie ma. Wymagamy profesjonalizmu.
- Wiele osób próbuje samodzielnie rozpocząć działalność
na rynku. Jako prezes dużego

MIESIĘCZNIK

przedsiębiorstwa, jakiej rady
mógłby Pan udzielić początkującym przedsiębiorcom z naszej
gminy?
- Bezwzględnie należy pamiętać, iż „nie od razu Kraków
zbudowano”, koniecznie trzeba
uzbroić się w cierpliwość. Bo dziś
media spowodowały, że często
młody człowiek wzoruje się na
celebrytach. To medialne przekazy wzbudzają nieodpartą chęć
pożądania dóbr materialnych
i to w jak najszybszym tempie.
To jest straszne. Pamiętajmy, że
sukces przyjdzie z czasem, musi
być jednak podparty solidnymi
fundamentami, które stanowi
ciężka pracą. Człowiek musi być
wytrwały w swoim działaniu
i skoncentrowany na tym, co
zamierza robić, trzeba być konsekwentnym. Jest taka zasada
„3 x d” czyli dyskusja, decyzja
i dyscyplina. Na początku dyskutujemy, nawet sami ze sobą. Czepiamy się danych pomysłów. Potem przychodzi faza decyzyjna,
musimy dokonać wyboru. Kryzys
trwa dotąd aż podejmiemy decyzję, wówczas wiemy już, co mamy
robić, pojawiają się konkretne
cele, wcześniej bijemy się z myślami. A potem musimy być już
konsekwentni w tym, co robimy.

SAMORZĄDOWY

Oczywiście potrzebna jest odwaga, nie możemy się bać. Dodam
do tego jeszcze zasadę prozdrowotną tzw. „trzech ósemek”. Polega ona na tym, że osiem godzin
pracujesz, osiem godzin wypoczywasz i osiem godzin poświęcasz na sen. Gdy tego balansu nie
zachowasz, to gdzieś coś będzie
cierpiało, może praca, może rodzina albo zdrowie. Oczywiście
są momenty, że ten balans się traci, że pracujemy znacznie dłużej.
Jednak zawsze powinniśmy dążyć do tych tzw. „trzech ósemek”.
Ważne jest też to, jaką postawę
reprezentujesz jako człowiek.
Musisz wiedzieć, co jest ważne,
a co nie dla twojego dobra i twojego otoczenia. Musisz wzbudzać
zaufanie.
- Kibice sportowi z Teresina,
szczególnie miłośnicy zapasów
kojarzą Greiner Packaging jako
sponsora klubu Mazowsze Teresin. Skąd pomysł na tego typu
współpracę i jak Pan ją ocenia?
- Sport to mój konik, pasjonuję się szczególnie siatkówką.
Z czynnej gry wyeliminowała
mnie przed laty poważna kontuzja, ale charakter sportowca
oczywiście pozostał. Cenię ludzi z pasją, a za takich uważam
trenerów Mazowsza. Doceniam

ich ciężką pracę, która przynosi przecież znaczące efekty. Oni
poświęcają się dla dzieci i młodzieży. Któż wie, co działoby się
z tymi młodymi zapaśnikami,
gdyby nie szkoleniowcy z Teresina. Oni poświęcają im swój czas,
to mnie zauroczyło. Skąd pomysł
na finansowanie? Z inicjatywą
przyszedł do mnie przed laty Ryszard Niedzwiedzki, prezes klubu. Pamiętam, że z pieniędzmi
było krucho, ale podjąłem decyzję, by jakoś wesprzeć zapaśniczą
sekcję. I ta współpraca trwa po
dzień dzisiejszy, z obopólną korzyścią. Gdy uda mi się zawitać
do klubu, widzę po prostu, że ta
jedna wielka sportowa rodzina
wykonuje znakomitą robotę. Cenię to i chcę dalej ich wspierać.
- Z pewnością będzie im
milo o tym przeczytać. Zatem
dziękuję bardzo za rozmowę.
- Ja również dziękuję, a z racji, że zbliżają się Święta Wielkiej Nocy to skorzystam z okazji
i życzę wszystkim czytelnikom,
mieszkańcom gminy Teresin,
przedsiębiorcom i pracownikom
bardzo miłych, niezwykłych
świąt, spędzonych w rodzinnym
gronie, w pełnym zdrowiu i radości.

Laureaci strażackiego turnieju
Podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej bardzo dobrze
spisali się reprezentanci gminy Teresin. Miło nam poinformować,
że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Kinga Orlińska z Liceum Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie, zaś na drugim
miejscu uplasował się Adrian Bylicki z Zespołu Szkół im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Tere-
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sinie. Kinga reprezentować będzie
nas dalej, tym razem na etapie wojewódzkim.
Powiatowe eliminacje odbyły się na terenie Klasztoru Ojców
Franciszkanów w Niepokalanowie.
Organizatorem przedsięwzięcia
była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wraz z Zarządem Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W konkursie uczestniczyło
łącznie 30 uczniów ze szkół z terenu całego powiatu, wcześniej
wyłonionych podczas eliminacji
niższego szczebla. Uczestnicy rywalizowali ze sobą rozwiązując test
jednokrotnego wyboru, składający
się z 30 pytań. Należało wykazać
się znajomością m.in. przepisów
przeciwpożarowych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jak również
historii i tradycji pożarniczej.

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu wręczył bryg. Piotr Piątkowski, komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sochaczewie
i dh Przemysław Zieliński, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Gratulujemy
naszym laureatom!
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MAGIA ZIMOWYCH TATR
Urokiem polskich Tatr w zimowej szacie mogli się zachwycać uczestnicy zorganizowanego przez Urząd Gminy Teresin wyjazdu do Zakopanego dla dzieci z terenu
gminy w czasie tegorocznych ferii.
Spacer Doliną Kościeliską z szumem rwącego potoku w tle, wjazd kolejka szynową na Gubałówkę i oglądanie oświetlonej przez słońce panoramy Tatr i Zakopanego
połączone z wędrówką Szlakiem Jana Pawła II na Polanę Szymoszkową i Butorowy Wierch, to moc niesamowitych wrażeń.
Nie mogło zabraknąć również pamiątkowego zdjęcia pod Wielką Krokwią, obok której dzieciaki oddały się „białemu szaleństwu” na torze saneczkowym i nie tylko,
gdyż Zakopane podczas naszego pobytu było „całe śniegiem zasypane”.
Szlak do Kużnic i na Kalatówki w towarzystwie drzew ukrytych pod czapami śniegu tworzył bajeczną atmosferę.
Wypróbowaliśmy łyżwy na dwóch lodowiskach kręcąc piruety inspirowane halnym, który przez pierwsze dni pobytu był dodatkową atrakcją.
Zwiedziliśmy Muzeum Kornela Makuszyńskiego, odwiedziliśmy Sanktuarium na Krzeptówkach, zabytkowy kościół i cmentarz na Pęksowym Brzysku.
Jak pobyt w górach to i koncert kapeli góralskiej i wieczernica z bajarzem góralskim: gwara, stroje, instrumenty, zwyczaje i obrzędy góralskie, wszystko to wprowadziło dzieci w zupełnie inny, nieznany świat. Jeżeli dołączymy do tego wieczorny kulig saniami zaprzężonymi w konie, rozświetlany płonącymi pochodniami.
Wartością „dodaną”, ale jakże ważną była fantastyczna integracja grupy i ciepła, rodzinna atmosfera. Do następnego wyjazdu!
Marzena Wójcicka

Medalowe strzelanie, czyli Mistrzostwa Mazowsza 2016
Po raz kolejny hala widowiskowo-sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji stała się areną łuczniczej rywalizacji. Tym razem, w niedzielę 6 marca br. odbyły się
tu Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego. Na starcie prestiżowej imprezy, której głównym organizatorem był teresiński LKS Mazowsze stanęło ponad 120 zawodników
i zawodniczek z 10 klubów województwa.
Mogliśmy obserwować rywalizację czołówki najlepszych łuczników z terenu Mazowsza. Kibice gospodarzy mieli powody do zadowolenia, bo bardzo dobrze spisali się
podopieczni Katarzyny Klaty, Alicji Maciągowskiej i Ryszarda Kowalskiego. Szczególnie, że dla wielu z nich by ł to debiut w zawodach tej rangi.
Złote medale zdobyły – Alicja Maciągowska (seniorki) i Małgorzata Maciągowska (juniorki).
Srebrne krążki wystrzelały – Dominika Gajda (młodziczki) i Agnieszka Grądzik (juniorki).
Brązowe medale – Michał Winnicki (młodzicy), Justyna Rosa (seniorki).
Tuż za podium w kategorii juniorek, na czwartym miejscu znalazła się Anita Lempart. Na tej samej pozycji uplasowała się wśród młodziczek Klaudia Wójcicka, a wśród
juniorek młodszych - Marta Narloch. W rywalizacji młodzików czwarty był Michał Chwesiuk. Z kolei Bartosz Budnik zajął szóste miejsce w kategorii młodzik, szósta była
też Gabriela Banaszek wśród młodziczek i Natalia Skrok w juniorkach młodszych, a siódma Patrycja Jasińska (młodziczki). W kategorii juniorów młodszych ósmą lokatę
wystrzelał Rafał Przybysz, a tuż za nim był Dominik Kozłowski. Wszystkim naszym łucznikom i łuczniczkom oraz ich trenerom serdecznie gratulujemy!

TERESIŃSKI
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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

MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin, ul. Lipowa 21, 7% zniżki
na odbitki i foto produkty , 10% zniżki na usługi fotograficzne, 10%
zniżki na pozostałe usługi i produkty.
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.
MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin, ul. Lipowa 21, 7% zniżki na odbitki i foto produkty , 10% zniżki na usługi fotograficzne, 10% zniżki na
pozostałe usługi i produkty.
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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szkoła w paprotni jest
Już po raz trzynasty rozstrzygnięto Konkurs Zbiórki Makulatury i Puszek Aluminiowych
zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe w Sochaczewie. W tym
roku w konkursie wzięło udział
29 placówek oświatowych z całego powiatu, które łącznie zebrały
65.710 kg makulatury i 79.652
sztuk puszek aluminiowych.
Wychowankowie
Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
zgromadzili 5.129, 4 kg makulatury oraz 4.765 sztuk puszek
aluminiowych. Poprawiając swój
ubiegłoroczny wynik dwukrotnie!
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem gromadzili surówce wtórne,
interesowali się wynikami innych
uczniów, próbowali „dogonić”

szkolnych liderów.
Ci, którzy zebrali zgodnie
z regulaminem konkursu powyżej
50 kg makulatury, bądź 100 sztuk
puszek aluminiowych otrzymali m. in. nagrody książkowe, gry
planszowe, dyplomy, puchar
z osobistą graweracją oraz inne
cenne nagrody rzeczowe. Dodatkowo uczestnicy, którzy przynieśli najwięcej makulatury lub
puszek aluminiowych w szkolnej
zbiórce, zostali zaproszeni na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu
w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie. Byli to: Maja Zdanowska, Aleksandra Szybka, Wiktoria Klata.
Indywidualną nagrodę za II
miejsce w zbiórce makulatury

w powiecie odebrała Wiktoria
Klata z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Paprotni (zebrała 2.865 kg.)
Należy pamiętać, że 1 tona
makulatury ratuje przed wycięciem 17 drzew. Młodzi ludzie bardzo często zapominają jak ważne
w życiu codziennym są drzewa
produkujące przede wszystkim
życiodajny tlen. Dzieciaki i nauczyciele z Paprotni wiedzą, że
ochrona środowiska zaczyna
się od nas samych. Dlatego też,
oprócz wspomnianej akcji od kilku lat dosadzamy drzewa i krzewy
wokół budynku szkoły i marzy się
nam, aby wszyscy dorośli potrafili
zadbać o swoje najbliższe środowisko – nie tylko wycinać, ale też
sadzić, nie tylko niszczyć, ale też

ratować, nie tylko śmiecić, ale też
sprzątać (dwa razy w roku uczniowie szkoły sprzątają najbliższe ulice na których wciąż bardzo szybko pojawiają się kolejne śmieci!)
Zwycięzcom
gratulujemy
i zachęcamy wszystkich do dalszej ochrony naszego środowiska,
bowiem przyroda sama się nie
obroni.
Natalka Król

WYNAJMĘ
lokal ok. 60m2 na działalność
biurowo-usługową
w centrum Teresina
Tel. 884-785-566

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW
Wójt Gminy Teresin informuje, że 2 kwietnia 2016 roku (sobota) przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów.
W zabudowie wielorodzinnej odpady mają być zgromadzone w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych, zaś w zabudowie
jednorodzinnej odpady mają być wystawione przed posesje przy drodze
publicznej (tak jak odpady zmieszane), w taki sposób, żeby nie stanowiły
utrudnienia dla ruchu.

Wystawiamy odpady: - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: lodówki, pralki, telewizory, radia, monitory itp., - odpady wielkogabarytowe np.: meble, kanapy, tapczany, dywany, wykładziny itp. - zużyte baterie
i akumulatory;
Nie wystawiamy: - okien, sanitariatów, gruzu, szyb, rynien oraz innych
odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, chemikaliów.
Odpady odbierane będą od godziny 8.00.

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ZUŻYTYCH OPON ORAZ CHEMIKALIÓW
W dniu 2 kwietnia 2016 roku (sobota) na terenie Gminy Teresin zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon oraz chemikaliów
(w godz. 8.00-16.00)
Zbiórka dotyczy chemikaliów wydzielonych z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka (np. farby, lakiery, pojemniki
po farbach, lakierach) oraz opon od aut (tylko) osobowych i rowerów.
Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń
(ziemia, piasek itp.) oraz bez felg. Przypominamy, iż właściciele samochodów przy zakupie nowych opon mogą oddać zużyte opony sprzedawcy.

Odpady należy składać do pojemników ustawionych w następujących
miejscach:
1.Szymanów – parking przy kościele, 2.Budki Piaseckie – parking przy
szkole podstawowej, 3.Topołowa – teren byłego składowiska odpadów,
4.Mikołajew – parking przy kościele, 5.Paprotnia – parking klasztorny
przy torach kolejowych.
Składanie tam innych odpadów jest zabronione!

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH
W dniu 2 kwietnia 2016 roku (sobota) na terenie Gminy Teresin zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów budowlanych i remontowych
(w godz. 8.00-16.00).

prowadzanych w budynkach mieszkalnych. Odpady należy składać do
pojemników ustawionych w miejscowości Topołowa – teren byłego składowiska odpadów.

Zbiórka dotyczy odpadów powstałych podczas prac remontowych prze-

Składanie tam innych odpadów jest zabronione!

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; 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;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 46 862 96 57, 46 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Dyskusje o książce
Kolejne spotkanie Teresińskiego Klubu Książki zaliczone! Dnia 24 lutego po raz kolejny spotkałyśmy się na comiesięczną dyskusję. Tematem
naszego spotkania była książka autorstwa Romy Ligockiej pod tytułem „
Dobre dziecko”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym klubie. Poruszane podczas spotkań tematy nie tylko związane są
z lekturą. Panuje tu miła, rodzinna atmosfera, popijemy herbatkę zajadamy się pysznymi ciasteczkami i co najważniejsze nikt nie musi znać

sie na literaturze ,bo nie o to chodzi. Chcemy miło spędzać czas, a jeśli
pomoże nam w tym książka to rewelacja!. Czego chcieć więcej! Kolejne
spotkanie zaplanowano na 30 marca b.r. o godzinie 18.00, omawiana
będzie książka pt. „Nic nie zdarza się przypadkiem” autorstwa Tiziano
Terzani. Do zobaczenia w Bibliotece!
Aleksandra Starus
GBP Teresin

Dzieci w bibliotece
Jest przedwiośnie - trochę smutne, czasem deszczowe, ale w Filii
Bibliotecznej w Szymanowie wesoło - bo zawsze radośnie jest tam,
gdzie są dzieci. A u nas pojawiają
się dość często.
Tuż przed feriami zimowymi
do „zerówek” zawitali aktorzy
z przedstawieniem „Jak Wojtek
został strażakiem”. Było fajnie - gra
w orkiestrze i zdjęcia w hełmach
strażackich. Po feriach zaś dzieci
odwiedziły biblioteką i wysłuchały
treści książeczki Czesława Janczarskiego o tym samym tytule. Porównywały treść opowiadania ze
scenariuszem teatrzyku i - trafnie
wychwyciły różnice. Takie spotkania z maluchami mają miejsce co
miesiąc. Odwiedzają nas również
pierwszaki, które ostatnimi cza-

sy zasłuchały się w opowiadanie
Grzegorza Kasdepke „Nowe kłopoty detektywa Pozytywki”. Dzieci
z klasy drugiej zaś regularnie przychodzą ze swoją wychowawczynią
wypożyczać książki. A jest z czego
wybierać, ponieważ księgozbiór
dla dzieci jest bogaty i kolorowy.
Cieszy nas również fakt, iż niektórzy milusińscy „przyprowadzają” do bibliotek swoich rodziców,
którzy zachęceni znajdują również
coś dla siebie - albo z księgozbioru, albo jakąś pozycję z kiermaszu,
który w naszej placówce trwa przez
cały rok.
Już całkiem niedługo, bo w maju
rozpoczynamy dziesiątą edycję
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Będziemy spotykać się z dziećmi klas 0-III. Zaproszeni lekto-

rzy będą czytać im książki Pani
Agnieszki Frączek. Akcję tę zwieńczy spotkanie z autorką w dn. 31
maja br. Natomiast nieco wcześniej, bo 22 kwietnia będziemy gościć ilustratorkę książek dla dzieci
Panią Agnieszkę Żelewską, która

poprowadzi warsztaty ilustratorskie w kl. III Szkoły Podstawowej
w Szymanowie zatytułowane „Jak
powstaje książka”.
Bibliotekarki z Szymanowa

Liga Czytelników z Teresina
Szkoła Podstawowa w Teresinie,
jako jedyna w powiecie sochaczewskim przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Wielka Liga
Czytelników”. Celem konkursu
jest promowanie czytelnictwa
i kształtowanie nawyku czytania.
Do końca stycznia 2016r. trwał
pierwszy etap konkursu, do którego zgłosiło się 43 dzieci z klas
I-III oraz 19 uczniów z klas IV-VI.
Zadaniem uczestników było przeczytanie 10 książek, a następnie
rozwiązanie testu.
Tematyka prac dotyczyła treści
lektur oraz zawierała pytania interdyscyplinarne. Finalistami konkursu zostało 25 uczniów naszej
szkoły. W dniach 18 i 19 lutego
2016r. odbył się test eliminacyjny,
który zakończył I etap konkursu.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie
z klas młodszych musieli wykazać się znajomością książki „Pięciopsiaczki” Wandy Chotomskiej,
Numer 3/2016

zaś czytelnicy z klas IV-VI sprawdzali swoją wiedzę na temat lektury „Charlie i Fabryka Czekolady”
Roalda Dahla. Test kwalifikacyjny odbył się w szkolnej bibliotece
i wyłonił laureatów, którzy będą
reprezentowali naszą szkołę, gminę i powiat podczas wojewódzkich
zmagań. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów
to: Alicja Werle z kl. II c, Piotr
Starus z kl. III b, Natalia Włodarska z kl. III a, Karol Wysocki z kl.
V b, Julia Paluchowska z kl. V
a oraz Katarzyna Kamionka z klasy V c.
Wszystkim uczniom, którzy ukończyli szkolny etap projektu „Wielka Liga Czytelników”, serdecznie
gratulujemy, rodzicom dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie,
a laureatom życzymy sukcesu podczas półfinału!
Nagrodą za ukończenie szkolnego etapu konkursu był udział
w warsztatach „Lekcja komiksu”.

Spotkanie, które odbyło się 23
lutego 2016r. poprowadził rysownik, grafik i twórca komiksów, pan
Łukasz Kuciński. Uczniowie mieli
wyjątkową okazję zobaczyć, jak
rysuje się komisy, poznać zasady
i techniki, które na co dzień stosuje nasz gość. Pan Łukasz wyzwolił
w uczestnikach twórczą aktywność, która zaowocowała własny-

mi, kreatywnymi pomysłami.
W tej wspaniałej lekcji uczniowie
mogli uczestniczyć dzięki współpracy z panią Aleksandrą Starus,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dorota Rachoń
Szkoła Podstawowa
M. Kolbego w Teresinie

im.

św.
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Nowy Zarząd UKS Smecz Teresin
W sali konferencyjnej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze UKS Smecz
Teresin. Podsumowano ubiegły
rok, zaplanowano kolejne działania, wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zebranie otworzył Hubert Konecki, prezes klubu,

trener i czynny zawodnik. W obradach udział wziął też Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.
Prezes podziękował wszystkim
członkom za pomoc w działalności UKS-u i współpracę
w mijającej kadencji . W imieniu
swoim oraz ustępującego Zarządu wręczył wójtowi Olechow-

skiemu okolicznościowy dyplom
z podziękowaniami za wspieranie
działalności Smecza. Dyplomy
otrzymali też - Krzysztof Walencik, dyrektor GOSiR, Jadwiga
Durczak, skarbnik gminy, Henryk Bielecki, prezes Teresińskiego
Towarzystwa Tenisowego oraz
członkowie ustępującego Zarzadu,
i ci wszyscy, którzy mocno angażowali się w działalność klubu.
– Żałuję, że nie mogło być z nami
Macieja Liska, osoby która bardzo
wspiera działania naszego UKS-u
oraz Teresińskiego Towarzystwa
Tenisowego. Dyplom pamiątkowy
z podziękowaniami wręczymy w sezonie wiosennym na korcie w Szymanowie, którym wszyscy bardzo
lubimy grać – mówił prezes Konecki. Zdaniem członków klubu
z funkcji prezesa wywiązywał się
on na tyle dobrze, że powierzono
mu tę samą rolę w nowowybranym Zarządzie. Wśród pozostałych członków nowego Zarządu

są też: Krzysztof Walencik jako
wiceprezes, Daniel Staniak jako
sekretarz, Henryk Bielecki i Jakub
Załuski jako członkowie. Nowy
skład Komisji Rewizyjnej tworzą:
Bogdan Sosiński jako przewodniczący oraz Tomasz Przysucha
i Łukasz Konecki.

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…
W oczekiwaniu na nadejście
wiosny dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego
w Teresinie bawiły się i uczyły podejmując różnego rodzaju aktywności m.in. teatralną i muzyczną.
Na zajęciach rytmiczno-tanecznych stworzyliśmy przedszkolną
orkiestrę. Wspólnie z p. Malwiną
przy akompaniamencie akordeonu graliśmy na instrumentach.
Podczas zabawy dydaktycznej „Co
to za instrument?” oraz „Idziemy
za dźwiękiem” dzieci utrwaliły
nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.
Wszystkie dzieci poznały świat
teatru od kulis poprzez uczestniczenie w zabawach naśladowczych
oraz organizowaniu zabaw w teatr.
Maluchy chętnie manipulowały:
sylwetami postaci z wykorzystaniem teatrzyku cieni, kukiełkami i pacynkami. Grupa Motylki
przedstawiła inscenizację teatralną pt. „Trzy świnki” dla młodszych
przedszkolaków. Dzieci wykorzystały umiejętności zdobyte

podczas warsztatów teatralnych
i swoim występem sprawiły wielką
radość kolegom. Dzięki obcowaniu ze sztuką dzieci rozwijają myślenie, inteligencję i wyobraźnię,
poznają świat wartości moralnych,
uczą się odróżniać dobro od zła.
Przedszkole bierze udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”. Najmłodsza grupa podczas zajęć dowiedziała się, że marchew jest zdrowa i lubiana nie tylko przez ludzi – to przysmak wielu
zwierząt. Wspólnie z Misiem Kubusiem powtórzyli wiadomości
o warzywach i owocach. Następnie
pobawili się w detektywów, którzy
ustalali, które zwierzęta odwiedziły misia i mogły zabrać jego marchewkę.
W ramach akcji „Podziel się swoimi zainteresowaniami - moje
hobby” odwiedziliśmy p. Beatę
Sałacińską w pracowni plastycznej
Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Pani Beata oprowadziła nas po
pracowni, pokazała narzędzia i akcesoria potrzebne do malowania,

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na terenie naszej gminy, które
Numer 3/2016

rysowania i nie tylko. Następnie
opowiedziała o swojej pasji i zamiłowaniu do tego, co wykonuje na
co dzień. Wspólnie stworzyliśmy
kolorowy obraz na płótnie.
Byliśmy również na pokazie bajek
dla dzieci w Kinie za Rogiem. Maluchy obejrzały przygody Słonia
Dominika i jego przyjaciela Pinia
z cyklu „Proszę Słonia”. Następnie

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.

obejrzały „Przygody Zająca Parauszka”.
Zapraszamy do naszej placówki
(Al. XX-lecia 7) i odwiedzania
strony internetowej www.przedszkoleteresin.republika.pl
Małgorzata Bańkowska
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Telefon kontaktowy: 46 864 25 54
Jolanta Kononowicz
kierownik USC w Teresinie

19

T E R E S IŃ S K I MI E SI Ę C Z NI K SA MORZĄD OW Y

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY
w Zespole Szkół w Teresinie
Piątek, 22 kwietnia 2016r
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Nabór do sekcji lekkoatletycznej
Klub LKS Mazowsze Teresin sekcja lekkoatletyki zaprasza młodzież, która chciałaby rozwijać swoje zainteresowania sportowe oraz osoby starsze,
które chcą poprawić swoją kondycję fizyczną na zajęcia lekkoatletyczne.
Treningi są bezpłatne i odbywają się 4 razy w tygodniu na stadionie w Teresinie: w poniedziałki, środy i czwartki o godz. 17.00 oraz w soboty
o godz. 12.00. Serdecznie zapraszam.
trener: BOGUSŁAW CIERECH, kontakt: 695 778 500

Piłkarski triumf w „Mazovia Cup”
Tegoroczna edycja
prestiżowego turnieju halowej piłki nożnej seniorek „Mazovia Cup” zakończył
się zdecydowanym
zwycięstwem ekipy
KS Teresin. W Grodzisku Mazowieckim
podopieczne Mariusza Zaborowskiego
tylko raz podzieliły się punktami z przeciwniczkami, pozostałych sześć
spotkań pewnie wygrywając. W całym turnieju teresinianki osiemnastokrotnie zmuszały bramkarki rywalek do kapitulacji, tracąc jednocze-

śnie zaledwie dwa gole.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Daria Dąbrowska, która strzelała
jak na zawołanie, w każdym meczu przynajmniej raz wpisując się na
listę strzelczyń. Tuzin goli dał jej w efekcie statuetkę dla najskuteczniejszej piłkarki grodziskiego turnieju. Na starcie „Mazovia Cup ‘2016” stanęło osiem drużyn, które zagrały ze sobą systemem „każdy z każdym”.
Oto wyniki meczów naszych piłkarek: KS Teresin - Mazovia I 2:1, KS
Teresin - Mazovia II 2:0, KS Teresin - Łysica Bodzentyn 2:0, KS Teresin Ząbki I 2:0, KS Teresin - OKS Otwock 5:0, KS Teresin - Ząbki II 4:0, KS
Teresin - KS Raszyn 1:1.
Skład KS Teresin: Katarzyna Bryk, Daria Dąbrowska, Patrycja Dąbrowska, Wioletta Banaszek, Olga Janiszek, Natalia Szewczyk, Martyna Sokołowska, Wiktoria Mechlińska.
/mo/

Siatkarska moc szkolnych reprezentacji
To już sportowa tradycja, że szkoły z terenu gminy Teresin należą
do najlepszych w powiecie sochaczewskim, jeśli weźmiemy pod
uwagę rywalizację w siatkówce.
Zarówno chłopcy jak i dziewczęta
w różnych kategoriach wiekowych
od wielu lat dzielnie prezentują się
na siatkarskich parkietach. Znakomita passa wciąż trwa. Tym razem
żeńska reprezentacja Szkoły Podstawowej w Paprotni wywalczyła
tytuł mistrzyń powiatu w mini siatkówce. W rozegranym w Janowie
turnieju pokonały kolejno zespół
gospodarzy, sochaczewską „siódemkę” i „czwórkę”. Podopieczne
Andrzeja Markiewicza zagrały
w składzie: Natalia Panasiuk, Wiktoria Pol, Emilia Kubis, Julia Piasta,
Julia Lewandowska, Julia Rumińska, Natalia Seroczyńska, Gabriela
Zawadzka, Oliwia Stachlewska,
Oliwia Sikora.
W tegorocznej edycji mistrzostw
powiatu szkół podstawowych
w mini piłce siatkowej chłopców
najlepsi okazali się reprezentanci
Szkoły Podstawowej w Teresinie.
Podczas turnieju wygrali wszystkie
swoje pojedynki i zasłużenie stanęli na najwyższym stopniu podium.
Skład złotej drużyny tworzyli: Kamil Orlikowski, Norbert Bajurski,
Adam Wiśniewski, Damian Paradowski, Bartłomiej Białkowski,
Patryk Walencik, Piotr Kłonowski,
Szymon Bońda, Norbert Koma-
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szewski, Jakub Woźniak, opiekun
Maciej Starus. W tej kategorii wiekowej to nie wszystko, jeśli chodzi
o siatkarską moc szkolnych drużyn
z naszej gminy, bo na drugim stopniu podium stanęli zawodnicy ze
Szkoły Podstawowej w Paprotni Michał Bargieł, Jakub Proch, Marcin Pietrzak, Kacper Wielgomas,
Jakub Razum, Paweł Kuźnik, Norbert Burakowski, Dominik Zaręba,
Michał Góralczyk, Jakub Płocik,
opiekun Jacek Wiśniewski.
W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych po tytuł mistrzowski
tym razem sięgnęli reprezentanci
Zespołu Szkół w Teresinie. W drodze po triumf pokonali szkoły sochaczewskie. W drużynie zagrali:
Krzysztof Rzępa, Piotr Kaczmarek,
Łukasz Durda, Albert Kamiński,
Michał Świerczewski, Adrian Kazusek, Artur Fijołek, Bartosz Matusiak, opiekun Klaudia Bogucka.
Na drugim miejscu w powiecie sochaczewskim mistrzowski
turniej w kategorii gimnazjów
ukończyli siatkarze z Gimnazjum
w Teresinie. Podopieczni Agnieszki Gacka do powiatowej rywalizacji przystąpili w składzie: Bartosz
Tomaszkiewicz, Kacper Kosiński,
Jakub Gadziński, Jakub Oszkiel,
Adam Misiak, Konrad Zawadzki,
Artur Baliński, Paweł Kalinowski,
Wiktor Feder, Hubert Sowiński.
Wszystkim sportowcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!
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Nasze łuczniczki z medalem Mistrzostw Polski
To wielki sukces łuczniczek LKS
Mazowsze Teresin. Oto drużyna
w składzie: Marta Narloch, Dominika Gajda, Natalia Skrok i Joanna
Świerżewska wystrzelały brązowe krążki podczas rozegranych
w Zgierzu Halowych Mistrzostw
Polski Juniorek Młodszych. Aby
stanąć na podium krajowego
czempionatu podopieczne Katarzyny Klaty, Alicji Maciągowskiej
i Ryszarda Kowalskiego stoczyły
kilka emocjonujących pojedynków.
O wejście do pierwszej ósemki
turnieju mazowszanki pokonały
zespół MLKS Dąbrowia Dąbrowa
Tarnowska wynikiem 6:2. Natomiast o strefę medalową wygrały

z UKS Talent Wrocław 6:4. Z kolei
w walce o finał uległy po zaciętej
dogrywce rywalkom z KSL Mewa
Kołobrzeg i zajęły ostatecznie
trzecią lokatę.
Najlepiej indywidualnie zaprezentowała sie Marta Narloch
zajmując dziewiąte miejsce. Ponadto nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika zawodów
otrzymała Dominika Gajda, nasza
medalistka w drużynie. Trzeba zaznaczyć, że to jeszcze młodziczka,
a już z tak dużym sukcesem wśród
polskiej czołówki juniorek młodszych. Gratulujemy naszym łuczniczkom i całej kadrze trenerskiej
życząc kolejnych „dziesiątek”
w tarczy.

Dominika Gajda - najmłodsza uczestniczka zawodów
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