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DZIĘKUJEMY NASZYM STRAŻAKOM
4 maja to dzień Świętego
Floriana i święto wszystkich, którzy noszą strażackie mundury. Ten dzień
był najlepszą okazją, by
podziękować Strażakom za
ofiarną służbę. Ich pomoc
jest obecna nie tylko podczas pożarów, ale wszędzie
tam, gdzie niebezpieczeństwo zagraża ludności cy-

wilnej - podczas powodzi,
w miejscach wypadków
drogowych i katastrof.
Za Waszą gotowość do niesienia pomocy, poświęcenie
i pełne oddanie swej niełatwej profesji dziś serdecznie
Wam dziękujemy i życzymy
bezpiecznej służby, zawsze
szczęśliwych
powrotów
z akcji, a także zdrowia,

szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza
Was swoją opieką, a ta
trudna służba niech będzie
dla Was źródłem satysfakcji
i powodem do dumy.
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Tegoroczne gminne uroczystości Dnia Strażaka
odbyły się w niedzielę
7 maja w Budkach Piaseckich. W tamtejszej kaplicy
odprawiona została Msza
św., której przewodniczył
o. Wiesław Koc, kapelan
gminny. Po nabożeństwie
miał miejsce strażacki apel,
podczas którego wręczono

odznaczenia dla strażaków. Władze gminy Teresin reprezentował Bogdan
Linard, przewodniczący
Rady Gminy oraz skarbnik
Jadwiga Durczak. Uroczystości zakończyły się
przejazdem kolumny strażackich wozów „na sygnałach” po drogach gminy.

PIŁKARSKI SUKCES STRAŻAKÓW
Z BUDEK PIASECKICH
Po tym jak reprezentanci Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich wywalczyli piąte
miejsce podczas Ogólnopolskiego
Halowego Turnieju Piłki Halowej OSP należą im się zasłużone
brawa. Nasi futbolowi druhowie
w finałowym turnieju w Gąsawie
awansowali aż do ćwierćfinału
turnieju, w którym rywalizowali
strażacy z całego kraju. Na starcie
stanęło łącznie 15 drużyn, które
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wcześniej okazały się najlepsze
w swoich regionach.
Zespół OSP Budki Piaseckie zagrał
w składzie: Adrian Bylicki, Artur
Fiołek, Mateusz Bryński, Kamil
Komosa, Robert Bajurski, Dariusz
Rosa, Tomasz Żakowski, Jarosław
Grefkowicz, Jacek Antczak. Opiekunami drużyny byli – prezes OSP
Budki Piaseckie - Grzegorz Bylicki
oraz komendant gminny Dariusz
Tartanus. Gratulujemy!
Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

REFORMA EDUKACJI W GMINIE TERESIN
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku ,, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ‘’ od 1 września 2017 roku
każda 6-letnia szkoła podstawowa
działająca na podstawie ustawy
o systemie oświaty z mocy ustawy
przekształca się w 8-letnią szkołę
podstawową, a gimnazja ulegają
likwidacji z mocy ustawy. Ustawodawca dał organom prowadzącym
gimnazja instrumenty prawne, na
mocy których mogą dokonać:
- wygaszenia gimnazjów (do
31.08.2019 r.),
- przekształcenia likwidowanego
gimnazjum w nowy typ szkoły
(od 01.09.2017 r.)
- włączenia
gimnazjum
w strukturę innej szkoły (od
01.09.2017 r.).
W Gminie Teresin zostało przyjęte trzecie rozwiązanie, to jest włączenie samodzielnych gimnazjów
w Szymanowie i Teresinie w struktury szkół podstawowych odpowiednio w Szymanowie i Teresinie.
Rozwiązanie to, jako najbardziej
korzystne dla istniejących gimnazjów, daje możliwość przekazania

całego zasobu kadrowego i materialnego likwidowanych gimnazjów na potrzeby zadań oświatowych szkół powstałych w wyniku
włączenia, czyli ośmioklasowych
szkół podstawowych.
Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego
do podjęcia uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwała
miała charakter intencyjny i została

podjęta przez Radę Gminy Teresin
8 lutego 2017 r. Po uzyskania pozytywnych opinii Mazowieckiego
Kuratora Oświaty oraz Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Sochaczewie uchwała stała się wiążąca.
W związku z powyższym Rada
Gminy w dniach 9 i 30 marca 2017
roku podjęła ostateczną, normatywną uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.

W wyniku powyższych działań
od 1 września 2017 roku w Gminie
Teresin formalnie będą funkcjonowały cztery szkoły podstawowe
w: Budkach Piaseckich, Paprotni,
Szymanowie i Teresinie.
Od 1 września 2017 roku w Teresinie w budynku obecnej Szkoły
Podstawowej uczyć się będą klasy
0 – V, a w budynku Gimnazjum
klasy VI – VIII (szkoła podstawowa) i II – III (gimnazjum).
Z kolei w Szymanowie w budynku
Gimnazjum umieszczone zostaną
klasy: VII-VIII (szkoła podstawowa) oraz II - III (gimnazjum).
W pozostałych
szkołach, tj.
w Budkach Piaseckich i Paprotni uczyć się będą klasy 0 – VIII.
Zgodnie z nowymi przepisami od
1 września 2017 roku dyrektorami
nowych szkół podstawowych stają
się obecni dyrektorzy podstawówek, a ich zastępcami - dyrektorzy
włączanych do nich gimnazjów.
Ostateczną sieć szkolną Gminy Teresin w perspektywie do 2019 roku
przedstawia poniższa tabela:

Granice obwodu szkoły na:

Lp.

Nazwa szkoły

Rozmieszczenie oddziałów
klasowych

Adres siedziby szkoły

1.

Szkoła Podstawowa
im. Fryderyka Chopina
w Budkach Piaseckich

Klasy przedszkolne
oraz klasy I-VIII
szkoły podstawowej

96-516 Szymanów
Budki Piaseckie 17

Do obwodu należą następujące miejscowości: Budki Piaseckie,
Dębówka, Kawęczyn (posesje o numerach 1-49), Mikołajew, Nowa
Piasecznica, Stara Piasecznica, Witoldów.

2.

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Paprotni

Klasy przedszkolne
oraz klasy I-VIII
szkoły podstawowej

96-515 Teresin
Paprotnia
ul. Sochaczewska 10

Do obwodu należą następujące miejscowości: Granice
(ulice: Familijna, Fińska, Jałowcowa, Modrzewiowa,, Świerkowa,
Złota oraz posesje bez nazwy ulicy oprócz posesji: Granice 1A,
Granice 54), Izbiska, Lisice, Maszna, Paprotnia, Pawłowice, Seroki
-Parcela,Seroki-Wieś (posesje o numerach 75, 77 – do końca).

Klasy przedszkolne
oraz klasy I-VI
szkoły podstawowej

Siedziba szkoły:
96-516 Szymanów
ul. Szkolna 35

Klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne

Druga lokalizacja:
96-516 Szymanów
ul. Szkolna 25 (byłe gimnazjum)

3.

4.

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Szymanowie

Szkoła Podstawowa
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Teresinie

Samorząd teresiński jest dobrze
przygotowany do reformy oświaty:
dysponujemy bardzo dobrą kadrą
pedagogiczną. Mamy też odpowiednią bazę lokalową: aby unik-

Klasy przedszkolne
oraz klasy I-V szkoły podstawowej

Klasy VI-VIII szkoły podstawowej
oraz klasy gimnazjalne

Siedziba szkoły:
96-515 Teresin
Al. ks. Druckiego
-Lubeckiego 3
Druga lokalizacja:
96-515 Teresin
Al. XX-lecia 2 (byłe gimnazjum)

nąć przeciążenia podstawówek
i związanej z tym dwuzmianowości nadal wykorzystujemy dwa
budynki obecnych gimnazjów
w Szymanowie i Teresinie, gdzie

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

Do obwodu należą następujące miejscowości: Elżbietów, Kawęczyn
(posesje o numerach 50 - do końca), Maurycew, Pawłówek,
Skotniki, Skrzelew, Strugi, Szymanów.

Do obwodu należą następujące miejscowości: Gaj, Granice
(ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Graniczna,
Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, Nowa, Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Batorego, Strażacka, Wiejska, Wiktorii,
Wschodnia, Zaciszna, posesje: Granice 1A, Granice 54) , Ludwików, Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Seroki-Wieś (posesje o numerach 1-74 oraz 76), Stare Paski, Teresin-Gaj, Teresin, Topołowa.

będą uczyć się najstarsze klasy nowych szkół podstawowych. Najbliższe dwa lata, do momentu ostatecznego wygaśnięcia gimnazjów,
nie powinny też mocno odbić się

na zatrudnieniu nauczycieli w naszych samorządowych szkołach.
Bogusław Bęzel
Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty
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WIADOMOŚCI INWESTYCYJNE
Po zakończeniu prac projektowo-technicznych i rozstrzygnięciach przetargowych przystąpiono do realizacji pierwszych
inwestycji zapisanych w uchwale
budżetowej na 2017 rok.
W połowie maja dokonano odbioru przebudowy ulicy Lipowej
w Teresinie. Ta duża inwestycja,
rozpoczęta jeszcze w ubiegłym
roku, polegała m.in. na wymianie sieci wodociągowej w ciągu
ulicy, wykonaniu podbudowy,
przebudowie nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową, ułożeniu ciągu pieszego, budowie
wjazdów na posesje oraz wykonaniu oświetlenia. Powstały
tu też dodatkowe miejsca parkingowe. Przetarg na to zadanie
wygrała firma „ZWK Siekierski”
z Sochaczewa, a koszt tych robót
wyniósł 1,058 mln złotych. Dodatkowym zadaniem na Lipowej
było uporządkowanie tutejszej
zieleni; w miejsce schorowanych,
usuniętych drzew posadzono
nowe lipy, a miejsca wokół nich
zazieleniły się trawą.
W ten sposób, tej historycznej
arterii komunikacyjnej Teresina, nadano charakter klimatycznej ulicy, z parkowymi ławkami
i ciekawym oświetleniem.
W Serokach-Parceli generalny remont przejdzie budynek
komunalny. Firma „Semik”
z Warszawy wygrała przetarg
na adaptację tego starego budynku. Zakres prac obejmuje
m.in. pokrycie dachu, adaptację
pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty izolacyjne. Prace zgodnie
z umową na kwotę 278 tys. złotych powinny się skończyć do
końca sierpnia tego roku.
Podpisana została również umo-

wa pomiędzy Gminą Teresin
a firmą „Hegor” z Sochaczewa
na przebudowę dworca PKP na
cele artystyczno-kulturalne wraz
z adaptacją przyległego placu. To
największe zadanie inwestycyjne wsparte środkami unijnymi
opiewa na kwotę 4,6 mln złotych. Inwestycja prowadzona jest
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace budowlane powinny
rozpocząć się pod koniec tego
lata. Nasz dworzec i teren przyległy na rok czasu zamieni się
w duży plac budowy. Inwestor
i wykonawca dołożą jednak
wszelkich starań, aby prace
budowlane przebiegały z jak
najmniejszą uciążliwością dla
mieszkańców i podróżnych.
Firma „Rydmar” z Juliopola wygrała przetarg na położenie nakładki asfaltowej na ulicy Świętokrzyskiej w Teresinie za kwotę
92 tys. złotych. Ulica ta łącząca
Aleję ks. Druckiego-Lubeckiego
z Traktem św. Jana Pawła II wymagała, ze względu na jej bardzo
zły stan, pilnej interwencji.
W ostatnich przygotowaniach
jest przetarg na remont ulicy
Wąskiej w Teresinie, drogi w Starych Paskach oraz w Maurycewie. Wkrótce zostanie ogłoszony
też przetarg na przebudowę ulicy
Guzowskiej i połączenie z ulicą
Torową, co znacznie zmniejszy
ruch w ścisłym centrum Teresina.
Na bieżąco realizowane są zadania funduszu sołeckiego, część
z nich, w wyniku zgłoszonych
postulatów przez niektóre wsie,
zostanie poddana zmianie.

Ulica Lipowa

Budynek dworca PKP Teresin - Niepokalanów

Ulica Świętokrzyska

„KOPERTA ŻYCIA”

Pod taką nazwą w szybkim tempie rozwija
się ogólnopolskie przedsięwzięcie, do którego przystępuje także Gmina Teresin. Oficjalne włączenie się w społeczną akcję nastąpi
4

podczas planowanego Festynu Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca br. Zasadniczym celem akcji jest usprawnienie pracy
zespołów ratownictwa medycznego i przyspieszenie diagnostyki pacjentów.
„Koperta życia” to akcja, do której włączenia
się zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia
ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób
przewlekle chorych, starszych, samotnych
i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach na leki, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym nr pesel.

Pamiętajmy, że pakiet z takimi informacjami
ma być docelowo przechowywany w lodówce,
Jest to bowiem urządzenie praktyczne obecne w każdym domu, tym samym ratownikom
medycznym w razie zagrożenie będzie łatwo ją
zlokalizować. Na lodówkę należy nakleić specjalną naklejkę z informacją, która sygnalizuje,
że chory korzysta z „Koperty życia”.
Specjalne naklejki lub magnesy mieszkańcy
gminy będą mogli odebrać w Urzędzie Gminy Teresin, w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej. Mamy nadzieję, że namówimy do
współpracy Przychodnie Zdrowia, funkcjonujące na naszym terenie.
Prosto z Gminy
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MIESZKAŃCY OCHOCZO PRZEBADANI
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez Gminę Teresin badania spirometryczne oraz osteoporozy. Stu trzydziestu
ochotników wzięło udział w bezpłatnym przedsięwzięciu. Akcja w Urzędzie Gminy Teresin
odbyła się z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
Badania osteoporozy wykonano u siedemdziesięciu osób. Dzięki niemu można było ocenić

gęstość kości oraz czynnik ryzyka złamania.
Wynik z opisem pacjenci mogli odebrać tego
samego dnia na miejscu. Z kolei na spirometrię
przebadano pięćdziesięciu pacjentów. W tym
przypadku dokładne badanie czynnościowe
układu oddechowego pozwoliło ocenić czynności płuc, objętość powietrza wydychanego
i wdychanego do płuc.

SZYMANÓW POSPRZĄTANY
Zgodnie z harmonogramem pracy sołectwa Szymanów odbyło się sprzątanie wsi. W tym roku
dopisała rekordowa liczba
mieszkańców, szczególnie
młodzieży, za co serdeczne
dzięki.
Organizatorzy - sołtys
Robert Ziomski oraz
członkowie rady sołeckiej podzielili wszystkich
uczestników na trzy grupy. Każda z nich sprzątała
w innym rejonie wsi. Po
trzech godzinach pracy
śmieci zebrano w wielu
workach na podstawionej
przyczepie. W tak szybkim czasie nigdy nie udało
nam się posprzątać naszej
miejscowości. Przyczyniła

się do tego sprawna organizacja, ale przede wszystkim duża liczba uczestników przedsięwzięcia.
Po pracy zebraliśmy się
przy ognisku, które jak co

roku rozpalił sołtys, posililiśmy się pieczonymi kiełbaskami i napojami zakupionymi przez jednego
z mieszkańców Szymanowa, który mimo, że bardzo

wsparł akcję, tym razem
nie mógł być obecny na
podsumowaniu naszych
działań. W trakcie posiłku
odwiedził nas za to wójt
gminy Teresin Marek Ole-

chowski. Pozytywnie oceniał naszą akcję i stwierdził, że widać jej efekty.
Dziękuje wszystkim za
udział w sprzątaniu sołectwa Szymanów oraz
dyrektorowi
Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Markowi Misiakowi za sprawny odbiór
śmieci.
Już
dziś
zapraszamy
wszystkich mieszkańców
i nie tylko na trzeci Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Sołtysa i rady sołeckiej ,
który odbędzie się na szymanowskim „Orliku” na
początku lipca.
Hubert Konecki
radny Gminny Teresin

„BOTOKS” MUZYKĄ STOI

Rozmowa z Jakubem Kamińskim, realizatorem dźwięku w studiu nagrań BOTOKS w Teresińskim Ośrodku Kultury.
To już cztery lata, od kiedy ruszył
projekt „studio”, zatem podsumujmy krótko dotychczasową
działalność.
- Zrealizowaliśmy bardzo wiele
przeróżnych projektów. Zaczynając od prostszych, typu nagranie
wokalu do podkładu instrumentalnego. Kończąc na przygotowaniu całego albumu przygotowanego do tłoczni. W naszym studiu
o nazwie „Botoks”, w różnych
okolicznościach „przyrody” gościliśmy wielu świetnych muzyków,
byli m.in.: Tomasz Szwed, Michał
Lonstar, Kabaret OTTO, Wojciech
Pilichowski, Mirek „Kowal” Kowalewski. Zrealizowałem wiele godzin muzyki, która poszła w świat.
Praca z bardzo doświadczonymi
muzykami to wielka przyjemność,
niosąca ze sobą wielką naukę dla
mnie, którą staram się przekazać
dalej zwłaszcza młodym wokalistom i zespołom dopiero zaczynającym swoją przygodę z rejestracją
muzyki.
Numer 5/2017

Czym różni się taki zawodowy
muzyk od amatora? Wydaje się,
że odpowiedź jest jedna: umiejętnościami?
- No właśnie wcale nie jest to najważniejsza kwestia jak się okazuje. Zdecydowanie na pierwszy
miejscu jest przygotowanie się do

rejestracji i dążenie do z góry sprecyzowanego efektu. Odpowiedni
dobór instrumentu do określonego
gatunku muzyki, oraz jego przygotowanie do nagrania.
Co zmieniło się w studio od naszej ostatniej rozmowy, która
miała miejsce zdaje się rok temu?

- Posiadamy z pewnością zdecydowanie więcej sprzętu, o którym
dużo by można opowiadać, dziś jesteśmy w stanie zarejestrować cały
zespół w jednym czasie. Prócz rejestracji muzyki oferujemy realizację
nagrań lektorskich oraz komunikatów reklamowych.
Czy jeśli ktoś chciałby profesjonalnie nagrać swoją piosenkę
z akompaniamentem gitary to
może tego dokonać w studiu Botoks?
- Oczywiście, mamy również kilka
świetnych gitar na wyposażeniu
studia, więc jak najbardziej. Zapraszamy wokalistów, raperów instrumentalistów, każdego, kto chciałby
usłyszeć swoją twórczość w bardzo dobrej studyjnej jakości, jeśli
jest potrzeba pomożemy również
w pracy nad aranżacją czy produkcją utworu.
Rozmawiał
Marcin Odolczyk
Źródło: sochaczewianin.pl
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T E R E SODPADÓW
I Ń S K I MZMIESZANYCH
I E S I Ę C Z N I KI SEGREGOWANYCH
SAMORZĄDOWY
HARMONOGRAM ODBIERANIA
MAJA DO GRUDNIA 2017 ROKU

OD

HARMONOGRAM
ODBIERANIA
ODPADÓW
ZMIESZANYCH
I SEGREGOWANYCH
TERMINY ODBIORU ODPADÓW
PROBLEMOWYCH
(zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, chemikalia OD
oraz odpady
remontowe
i budowlane) :
MAJA
DO GRUDNIA
miejscowość

miesiąc

maj

czerwiec

lipiec

27 MAJA I 14 PAŹDZIERNIKA
2017 ROKU

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-04 i 31
S-28
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-04 i 31
S-28
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-1 i 29
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08

S-27
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 06
zielone-07
S-26
Z- 06
zielone-07
S-26
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 05
zielone-06
S-27
Z- 05
zielone-06

S-24
Z- 3 i 31
zielone-04
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
S-23
Z- 03 i 31
zielone-04
S-23
Z- 03 i 31
zielone-04
S-24
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-24
Z-02 i 30
zielone- 03 i 31

S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-20
Z- 28
zielone-1 i 29
S-20
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 27
zielone-28
S-21
Z- 27
zielone-28

S-19
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 26
zielone-27
S-18
Z- 26
zielone-27
S-18
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 25
zielone-26
S-19
Z- 25
zielone-26

S-16
Z-23
zielone-24
S-16
Z-23
zielone-24
S-15
Z-23
zielone-24
S-15
Z-23
zielone-24
S-16
Z-22
zielone-23
S-16
Z-22
zielone-23

S-05
Z-24
zielone-11

S-01 i 29
Z-21
zielone-08

S-27
Z- 19
zielone-06

S-24
Z- 16
zielone- 03 i 31

S-21
Z-13
zielone-28

S-19
Z- 11
zielone-26

S-16
Z-08
zielone-23

S-14
Z-06

Granice posesje o nr 26A, 26B, 37, 42,
S-05
42a, 47, 48, 49, 51, 52a, 53 i 53a, ulice:
Z-25
Familijna, Fińska, Krańcowa, Jałowcowa,
zielone-11
Modrzewiowa, Rajska, Świerkowa, Złota,

S-01 i 29
Z-22
zielone-08

S-27
Z- 20
zielone-06

S-24
Z- 17
zielone- 03 i 31

S-21
Z-14
zielone-28

S-19
Z- 12
zielone-26

S-16
Z-09
zielone-23

S-14
Z-07

S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S 05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
12
zielone-09
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S 05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
zielone-08
11
S-04 i 31
S-28
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-04 i 31
S-28
Z-25
Z-22
zielone-11 zielone-08

S-25
Z- 05
zielone-06
S-28
Z- 06
zielone-07
S-25
Z- 05
zielone-06
S-25
Z- 05
zielone-07
S-25
Z- 05
zielone-06
S-28
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 06
zielone-07
S-25
Z- 05
zielone-06
S-26
Z- 05
zielone-06
S-26
Z- 20
zielone-06

S-22
Z- 02 i 30
zielone- 03 i 31
S-25
Z- 03 i 31
zielone-04
S-22
Z- 02 i 30
zielone- 03 i 31
S-22
Z- 02 i 30
zielone-04
S-22
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-25
Z- 03 i 31
zielone-04
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
S-22
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-23
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-23
Z- 17
zielone-03 i 31

S-19
Z- 27
zielone-28
S-22
Z- 28
zielone-01 i 29
S-19
Z- 27
zielone-28
S-19
Z- 27
zielone-01 i 29
S-19
Z- 27
zielone-28
S-22
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-19
Z- 27
zielone-28
S-20
Z- 27
zielone-28
S-20
Z-14
zielone-28

S-17
Z- 25
zielone-26
S-20
Z- 26
zielone-27
S-17
Z- 25
zielone-26
S-17
Z- 25
zielone-27
S-17
Z- 25
zielone-26
S-20
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 26
zielone-27
S-17
Z- 25
zielone-26
S-18
Z- 25
zielone-26
S-18
Z- 12
zielone-26

S-14
Z-22
zielone-23
S-17
Z-23
zielone-24
S-14
Z-22
zielone-23
S-14
Z-22
zielone-24
S-14
Z-22
zielone-23
S-17
Z-23
zielone-24
S-16
Z-23
zielone-24
S-16
Z-23
zielone-24
S-14
Z-22
zielone-23
S-15
Z-22
zielone-23
S-15
Z-09
zielone-23

Budki Piaseckie

Dębówka

Elżbietów

Gaj

Granice - ul. Kaska

Granice (bez nazw ulic)

Granice ulice: Batorego, Chrobrego,
Graniczna, Krzywoustego, Leśna,
Łąkowa,Mieszka I, Miła, Nowa,
Piastowska, Południowa, Spokojna,
Strażacka, Wiejska, Wiktorii, Wschodnia,
Zaciszna oraz Granice nr 1A, 1B i 25

Izbiska

Kawęczyn

Lisice

Ludwików

Maszna

Maurycew

Mikołajew

Nowa Piasecznica

Nowe Gnatowice

Nowe Paski

Paprotnia

Numer 5/2017

S-14
Z-21
S-14
Z-21
S-13
Z-21
S-13
Z-21
S-14
Z-20
S-14
Z-20

S-12
Z-20
S-15
Z-21
S-12
Z-20
S-12
Z-20
S-12
Z-20
S-15
Z-21
S-14
Z-21
S-14
Z-21
S-12
Z-20
S-13
Z-20
S-13
Z-7
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Pawłowice

Pawłówek

Seroki - Parcela

Seroki - Wieś

Skrzelew

Skotniki

Stara Piasecznica

Stare Paski

Strugi

Szymanów

Teresin - ul. Kaska

S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-02 i 30
S-27
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-05
S-01 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S-4 i 31
S-28
Z-11 zielone- Z-07
zielone-09
12
S-05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
11
zielone-08
S-05
S-02 i 30
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
S - 29
S-26
Z-11 zielone- Z-07
10
zielone-07

Teresin - Gaj

Topołowa

Witoldów
Zabudowa
Wielorodzinna

SAMORZĄDOWY

S-25
Z- 05
zielone-06
S-28
Z- 06
zielone-07
S-25
Z- 05
zielone-06
S-25
Z- 05
zielone-06
S-28
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 06
zielone-07
S-27
Z- 06
zielone-07
S-26
Z- 05
zielone-07
S-28
Z- 06
zielone-06
S-28
Z- 06
zielone-07
S-24
Z- 05
zielone-05

S-22
Z- 02 i 30
zielone- 03 i 31
S-25
Z-03 i 31
zielone-04
S-22
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-22
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-25
Z- 03 i 31
zielone-04
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
S-23
Z-02 i 30
zielone-04
S-25
Z- 03 i 31
zielone-03 i 31
S-25
Z- 03 i 31
zielone-04
S-21
Z- 02 i 30
zielone-02 i 30

S-19
Z- 27
zielone-28
S-22
Z- 28
zielone-01 i 29
S-19
Z- 27
zielone-28
S-19
Z- 27
zielone-28
S-22
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
S-20
Z- 27
zielone-01 i 29
S-22
Z- 28
zielone-28
S-22
Z- 28
zielone-01 i 29
S-18
Z- 27
zielone-27

S-17
Z- 25
zielone-26
S-20
Z- 26
zielone-27
S-17
Z- 25
zielone-26
S-17
Z- 25
zielone-26
S-20
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 26
zielone-27
S-19
Z- 26
zielone-27
S-18
Z- 25
zielone-27
S-20
Z- 26
zielone-26
S-20
Z- 26
zielone-27
S-16
Z- 25
zielone-25

S-14
Z-22
zielone-23
S-17
Z-23
zielone-24
S-14
Z-22
zielone-23
S-14
Z-22
zielone-23
S-17
Z-23
zielone-24
S-16
Z-23
zielone-24
S-16
Z-23
zielone-24
S-15
Z-22
zielone-24
S-17
Z-23
zielone-23
S-17
Z-23
zielone-24
S-13
Z-22
zielone-22

S-26
Z-21
zielone-07

S-24
Z- 19
zielone-05

S-21
Z- 16
zielone-02 i 30

S-18
Z- 13
zielone-27

S-16
Z- 11
zielone-25

S-13
Z-08
zielone-22

S-26
S- 29
Z-22
Z-25
zielone-10 zielone-07

S-24
Z- 20
zielone-05

S-21
Z- 17
zielone-02 i 30

S-18
Z- 14
zielone-27

S-16
Z- 12
zielone-25

S-13
Z-09
zielone-22

S-11
Z-07

S-4 i 31
S-28
Z-25
Z-22
zielone-10 zielone-07
S-4 i 31
S-28
Z-11 zielone- Z-07
11
zielone-08
S-05
S-1 i 29
Z-11 zielone- Z-08
12
zielone-09
Z-11
Z-08
Z-25
Z-22

S-26
Z- 20
zielone-05
S-26
Z- 05
zielone-06
S-27
Z- 06
zielone-07
Z-06
Z-20

S-23
Z- 17
zielone- 02 i 30
S-23
Z- 02 i 30
zielone-03 i 31
S-24
Z- 03 i 31
zielone-04
Z-03
Z-17
Z31

S-20
Z-14
zielone-27
S-20
Z- 27
zielone-28
S-21
Z- 28
zielone-01 i 29
Z-14
Z-28

S-18
Z- 12
zielone-25
S-18
Z- 25
zielone-26
S-19
Z- 26
zielone-27
Z-12
Z-26

S-15
Z-09
zielone-22
S-15
Z-22
zielone-23
S-16
Z-23
zielone-24
Z-09
Z-23

S-13
Z-07

Teresin ulice: 1 Maja, 3 Maja, 15 Sierpnia,
Akacjowa, Baśniowa, Br. Ch. Pawłowicza,
S- 29
Dębowa, Długa, Działkowa, Graniczna,
Kasztanowa, Kwiatowa, Pocztowa,
Z-24
Poprzeczna, Rynkowa, Szkolna,
zielone-10
Szymanowska, Teresińska, Warszawska,
Wąska, Wiśniowa, Zielona
Teresin ulice: Al. XX - lecia, Druckiego Lubeckiego, Guzowska, Krótka, Lipowa,
Świętokrzyska, Torowa, Załamana

MIESIĘCZNIK

S-12
Z-20
S-15
Z-21
S-12
Z-20
S-12
Z-20
S-15
Z-21
S-14
Z-21
S-14
Z-21
S-13
Z-20
S-15
Z-21
S-15
Z-21
S-11
Z-20

S-11
Z-06

S-13
Z-20
S-14
Z-21
Z-07
Z-21

S- ODPADY
ZEBRANE SELEKTYWNIE,
Z - ODPADYZIELONE
ZMIESZANE,
zielone
- ODPADY ZIELONE
LEGENDA: LEGENDA:
S- ODPADY ZEBRANE
SELEKTYWNIE,
Z - ODPADY ZMIESZANE,
- ODPADY
ZIELONE
ODPADY W OKREŚLONYCH TERMINACH NALEŻY WYSTAWIAĆ DO DROGI PUBLICZNEJ PRZED GODZ. 6.30.
ODPADY W OKREŚLONYCH TERMINACH NALEŻY WYSTAWIAĆ DO DROGI PUBLICZNEJ PRZED GODZ. 6.30.

POWIAT MODERNIZUJE DROGĘ W DĘBÓWCE
Trwa przebudowa drogi powiatowej Dębówka – Zielonka. Prace obejmują
odcinek o długości blisko 1 km, jest to pierwszy etap realizacji tej inwestycji
na drodze w gminie Teresin. Wykonawcą zadania jest firma PHU „Prima”
z siedzibą w Sochaczewie. Wartość inwestycji wynosi 632 302,45 zł
i realizowana jest ze środków własnych Powiatu Sochaczewskiego oraz
Gminy Teresin.

Numer 5/2017

- Jeśli chodzi o zakres robót, to obejmuje on m.in. frezowanie nawierzchni, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, podbudowy
z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej – informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Ponadto zrobione zostaną
też zjazdy po stronie rowu przydrożnego oraz pobocza o szerokości 1 metra
z kruszywa łamanego – dodaje. Inwestycja ma być zrealizowana do końca
czerwca br.
7
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DEBIUT „KINA Z KRZYŻYKIEM”
W sobotni wieczór 22 kwietnia swoją działalność
w gminie Teresin zainaugurował projekt pod nazwą „Kino z Krzyżykiem”. Pierwszym obrazem,
który tym samym początkuje filmowy cykl na
dużym ekranie w sali św. Bonawentury w Niepokalanowie był „Bóg w Krakowie” w reżyserii
Dariusza Reguckiego. – Jest to projekt, którego pomysł narodził się już dosyć dawno i będzie polegał
na prezentacji najciekawszych produkcji filmowych
nagrodzonych na Międzynarodowym Katolickim
Festiwalu Filmów, odbywających się od 1986 roku
w Niepokalanowie – mówi Marek Jaworski, zastępca wójta gminy Teresin, dodając - To wspaniałe, że doszło do tego wydarzenia. Marzyłem o tym,
by festiwalowe filmy nie trafiały do szuflad, ale pod
strzechy, i były dostępne dla nas wszystkich, dziś to
się spełnia, dzięki dobrej współpracy z Klasztorem
Ojców Franciszkanów i Fundacją „Vide et Crede

im. św. Jana Pawła II” z Wrocławia.
Inauguracyjną projekcję otworzył o. Jacek Staszewski, a gościem specjalnym był reżyser Dariusz Regucki, który po zakończeniu filmu
odpowiadał na liczne pytania publiczności. W ramach projektu seanse filmowe mają odbywać się
w soboty lub w niedziele aż do listopada z pominięciem października. Każdej projekcji towarzyszyć będą ciekawe spotkania z reżyserami, scenarzystami, aktorami.
Organizatorami „Kina z krzyżykiem” są: Fundacja „Vide et Crede”, której przedstawicielka Ewa
Przyjazna również była obecna na pokazie, a także Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie i Gmina Teresin.
Wstęp na filmowe spotkania jest bezpłatny.
Marcin Odolczyk

„Kino z krzyżykiem” zaprasza na film

Przed nami drugi seans w ramach cyklu „Kina z Krzyżykiem”. Tym razem, w niedzielę 28 maja o godz. 19.00 widzowie obejrzą film „13-ty
dzień. Fatima”. Po projekcji - spotkanie z Benonem Wylegałą z „Filmowego Ruchu Nowej Ewangelizacji”. Wstęp wolny. Zapraszamy!

UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE I SMOLEŃSKIE
Gminne obchody 7. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem i 77. rocznicy zbrodni katyńskiej miały miejsce w Niepokalanowie w niedzielę
9 kwietnia. W tamtejszej Bazylice
najpierw odbyła się Msza św., której przewodniczył o. Andrzej Sujka,
a po jej zakończeniu zgromadze-

8

ni udali się pod symboliczny pomnik pomordowanych w Katyniu.
W Niepokalanowie jest nim Dąb
Pamięci, posadzony w ramach realizacji programu „Katyń… ocalić
od zapomnienia”. Upamiętnia on
kpt. Feliksa Melosika, nauczyciela
Małego Seminarium Misyjnego

w Niepokalanowie, który został
brutalnie zamordowany strzałem
w tył głowy w Charkowie w 1940
roku. Delegacje złożyły tu wiązanki
kwiatów, a krótką historię wydarzeń związanych z uroczystością
i okolicznościowe słowo wygłosił wójt Marek Olechowski. Poza

nim w obchodach uczestniczyli
też m.in. Marek Jaworski, zastępca
wójta, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy, jego zastępca
Lech Kaźmierczak, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu gminy
i liczne grono parafian.

Prosto z Gminy
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TERESIŃSKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY
DLA DZIECI
Ponad stu uczestników zgromadziła tegoroczna edycja lekkoatletycznej imprezy na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie. W upalną sobotę 21 maja na starcie zawodów stanęli młodzi sportowcy m.in.

Numer 5/2017

z Błonia, Śladowa, Sochaczewa, Leszna i gminy
Teresin. Organizatorem imprezy byli - UKS Filipides, Gmina Teresin oraz GOSiR. Lekkoatleci urodzeni w latach 2004, 2005, 2006 i młodsi
rywalizowali w kilku konkurencjach biegowych

oraz w skoku w dal i rzucie piłeczką palantową.
Szczegółowe wyniki dostępne są na klubowej
stronie internetowej UKS Filipides oraz portalu
teresin.pl
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KĄCIK
PORAD
PRAWNYCH
CZY WARTO ZGŁASZAĆ
ROSZCZENIA Z POLISY OC,
PRZED
ZAKOŃCZENIEM
LECZENIA?
Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na
zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo
długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia,
jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia
bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób
poszkodowanych, dlatego też
w tym artykule postaram się je
wyjaśnić.
Swoje roszczenia z polisy OC
należy zgłosić jak najszybciej
po powstaniu szkody i zebraniu wszystkich niezbędnych
dokumentów do jej zgłoszenia.
Jednocześnie należy podkreślić,
że zgłoszone roszczenie jest częściowe, a ostateczne sprecyzo-

wanie roszczeń nastąpi dopiero
po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, gdy będzie
możliwe określenie wszystkich
skutków szkody poniesionej
przez osobę poszkodowaną.
Dzięki temu rozpoczęty zostanie proces likwidacji szkody,
w trakcie którego zakład ubezpieczeń:
• oceni procent dotychczasowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej
oraz wypłaci częściowe zadośćuczynienie;
• przyzna
odszkodowane
z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej osoby poszkodowanej;
• zwróci poniesione dotychczas koszty leczenia, opieki
i dojazdów do placówek
medycznych;
• w razie potrzeby wypłaci
środki na pokrycie niezbędnych zabiegów w prywatnych placówkach służby

zdrowia lub kosztów opieki
na przyszłość;
Wraz z końcem kolejnych etapów leczenia, np. opuszczeniem szpitala, zakończeniem
rehabilitacji, powrotem do
pracy, należy zgłaszać kolejne
roszczenia. Zakład ubezpieczeń
powinien sukcesywnie wypłacać kolejne świadczenia, może
jednocześnie powoływać kolejne komisje lekarskie w celu oceny przebiegu i efektów procesu
leczenia i rehabilitacji.
Po zakończeniu procesu leczenia, gdy w opinii lekarzy stan
zdrowia poszkodowanego nie
ulegnie już zmianom, należy
ostatecznie sprecyzować swoje
roszczenia do zakładu ubezpieczeń, który po dokonaniu
ostatecznej weryfikacji stanu
zdrowia poszkodowanego, wypłaci uznaną przez siebie część
roszczeń kolejną decyzją.
Od tej decyzji również służy

poszkodowanemu odwołanie,
a następnie możliwość wniesienia powództwa do sądu.
Podsumowując, doznaną szkodę należy zgłosić możliwie
szybko, gdy tylko możliwym
będzie konkretne sprecyzowanie wstępnych roszczeń. W ten
sposób rozpocznie się proces likwidacji szkody, a zakład ubezpieczeń zacznie sukcesywnie
wypłacać roszczenia oraz zwróci poniesione przez poszkodowanego koszty.
Znacząco ułatwi to poszkodowanemu zakończenie procesu
leczenia i rehabilitacji, a także
przyspieszy ostateczne rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń po
zakończeniu leczenia.
w razie jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy filia@eim.waw.pl
lub pod nr tel 794 538 623
adw. Michał Miller

Bezpłatne porady prawne w Teresinie

W centrum Teresina, przy ul. Szymanowskiej 2 lok. 2 swoją filię otworzyła Kancelaria Adwokacka E i M Miller Firma Prawnicza.
Kancelaria w porozumieniu z Urzędem Gminy Teresin będzie udzielać tu darmowych porad prawnych mieszkańcom gminy.
Będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie mailowo pod adresem filia@eim.waw.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 794 538 623.

ZAWODOWCY NA START
Pod taką nazwą kryje się
specjalistyczny
projekt
z obszaru „Kapitał Ludzki Regionalne Fundusze
Europejskie”, który rusza
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego
w Teresinie. Jego główny cel
to kształcenie zawodowe.
Projekt jest odpowiedzią na
diagnozę potrzeb uczennic i uczniów szkoły, a jego
efektem będzie nabycie
kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez
przyszłych pracodawców.
Główne formy wsparcia to
m.in. płatne staże zawodowe (wynagrodzenie 1.750
10

zł), organizacja dodatkowych zajęć i warsztatów u

pracodawców i na uczelniach wyższych oraz kursy

podnoszące
kwalifikacje
zawodowe typu: spawacz,

kurs na wózki widłowe,
kursy w zakresie korzystania z nowoczesnych programów komputerowych.
Uczestniczący w projekcie
uczniowie mają do wyboru
różnego rodzaju działania,
zgodne z ich zainteresowaniami m.in. kurs języka
angielskiego
zawodowego, zgodnie z kierunkiem
kształcenia. Cały projekt
opiewa na kwotę 430 tys.
złotych i będzie realizowany do marca 2019 r. To kolejny dowód, że warto podjąć naukę w Zespole Szkół
w Teresinie. Szkole, która
kreuje przyszłość swoich
wychowanków.
Prosto z Gminy
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ZA NAMI TERESIŃSKA MAJÓWKA
Filmem „Długi weekend” w reżyserii Roberta
Glińskiego, mieszkańcy gminy Teresin rozpoczęli teresińską majówkę. Na plenerową projekcję tuż przy Pałacu Druckich-Lubeckich
w poniedziałkowy wieczór 1 maja zaprosiła
Gmina Teresin oraz Teresiński Ośrodek Kultury. W przedsięwzięciu uczestniczyła rekordowa ilość widzów, bo aż 130, która spędziła
ten wieczór na specjalnie przygotowanych
leżakach.
Nazajutrz, w słoneczny wtorek 2 maja ponad
120 uczestników wyruszyło na rowerach „Śladami pałaców i dworów”. W tegorocznej edy-

cji 15-kilometrowego rajdu udział wzięły całe
rodziny, nie zabrakło też gości z Baranowa
i Sochaczewa. Barwny peleton wystartował
z Teresina, dalej kierując się do Skotnik,
Strug i Szymanowa, gdzie odbyło się podsumowanie wycieczki zakończone wspólnym
ogniskiem z kiełbaskami. Podczas rajdu jego
uczestnicy słuchali opowieści o zabytkowych pałacach, które snuł historyk Bogusław
Kwiatkowski. Nie zabrakło też konkursów
z nagrodami, a jedną z nich był nocleg w Pałacu Druckich-Lubeckich, który wygrała Pani
Wioletta Zbińkowska.

Podczas kolejnego dnia odbyły uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 maja. Ich główną
częścią była Msza św. w Bazylice Mniejszej,
której przewodniczył o. Tomasz Szok. Uczestniczyli w niej gminne władze samorządowe, poczty sztandarowe OSP i szkół z terenu
gminy, parafianie oraz przybyli pielgrzymi.
Po nabożeństwie wierni wysłuchali koncertu
pieśni patriotyczno-religijnej w wykonaniu
chóru Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Warto też zaznaczyć, że Mszę św.
muzycznie uświetnił tercet wokalistów z Białorusi.
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FISHMOB W SZYMANOWIE
Już po raz 6-ty dzieci
i młodzież naszej parafii
włączyła się do udziału
w akcji FISHMOB – „Cała
Polska tańczy dla św. Jana
Pawła II”. Trzydziestoosobowa grupa chętnych
zatańczyła na placu przy
kościele w dniu 14 maja br.
po rannej Mszy świętej.
Były to tańce lednickie.

Przez dwa tygodnie odbywały się próby, aby jak
najpiękniej zatańczyć dla
Świętego Polaka.
Każdego roku tłumy ludzi
spotykają się na placach
i ulicach miast, aby wspólnie - tańcem i muzyką
- wychwalać Pana. Świętując, chcemy zaznaczyć
naszą pamięć o Janie Pawle

II. Błogosławił dziełu LEDNICA 2000 od samego
początku, dlatego data akcji FISHMOB jest zawsze
bliska dniu rocznicy jego
urodzin - 18 maja. Organizatorami są Wodzireje
i Tancerze Lednica 2000.
s.Adriana

SZYMANÓW GRAŁ I ŚPIEWAŁ DLA MARYI
„Festiwal pieśni Maryjnej” – pod taką nazwą,
na dziedzińcu Klasztoru Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie odbył się fantastyczny koncert.
Siostry Niepokalanki w Szymanowie i Tere-

sinski Ośrodek Kultury zaprosiły na muzyczne wydarzenie, które w słoneczną niedzielę
14 maja br. cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród wykonawców pieśni byli zarów-

no mieszkańcy gminy Teresin, jak również
goście z Sochaczewa i Brwinowa. To było
wspólne, radosne śpiewanie na cześć Maryi
Królowej Polski.

„IDŹ SWOJĄ DROGĄ...”
Koncert po taką nazwą, w hołdzie
śp. Wojciechowi Młynarskiemu,
odbył się na deskach Teresińskiego Ośrodka Kultury. Na scenie
publiczność oklaskiwała m.in.
Annę Karaś, Annę Kowalczyk,
Agatę Radkiewicz, Małgorzatę
Szymańską, Sylwię Brzywczy, Joannę Cieśniewską. Piano: Kamil
Gędziarski, Joanna Cieśniewska,

Numer 5/2017

bas: Robert Radkiewicz, perkusja:
Jarosław Jankowski, gitara: Jakub
Kamiński. - Pełny profesjonalizm
i doskonali wykonawcy stworzyli
niesamowity koncert i widowisko – podsumował imprezę jeden
z widzów. Była moc i niepowtarzalna atmosfera, na takie koncerty czeka się latami…
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„MATEUSZ” W BIBLIOTECE
Miło mi poinformować Państwa, że został zakupiony nowy program do obsługi czytelnika oraz do katalogowania książek. Program „Mateusz” jest
nowoczesnym i bardziej rozbudowanym programem do obsługi bazy czytelników. Ułatwi on pracę bibliotekarkom jak i również poszerzy wachlarz
dostępnych opcji dla czytelnika.
Aleksandra Starus
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

PREMIEROWO W PRACOWNI TEATRALNEJ TOK

Dwukrotnie z kwietniu br.
grupy teatralne działające
przy Teresińskim Ośrod-

ku Teatralnym wystawiły na kameralnej scenie
swoje debiutanckie sztuki.

Dziecięcy Teatr „Dynamitki” zaprezentował autorski spektakl „Czarowna
noc”. Mali aktorzy zabrali
licznie zebraną publiczność w magiczną podróż
po dziecięcej wyobraźni.
W spektaklu pokazali, co
się dzieje, gdy dzieci nie
mogą spać... W zmęczonych główkach powstają niesamowite historie,
a zwykły, blaszany durszlak może stać się hełmem odważnego rycerza.

Dorosłym widzom zapewne udało się przenieść
w fantastyczny wymiar
dziecięcej wyobraźni.
Z kolei młodzieżowa grupa „Dziewczyny z Placu
Broni”
zaprezentowała sztukę „Emojilandia”.
Podczas
premierowej
prezentacji Zoe i jej rodzice przeprowadzili się
do „Emojilandii” - krainy,
w której każdy potrafi odczuwać tylko jedną
emocję. Dziewczyna nie

potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jednak
postanawia pomóc swoim nowym koleżankom
i pokazać im różne uczucia i ich znaczenie. To była
bardzo zabawna historia
z super morałem dla całej
rodziny!
Obie prezentacje spotkały
się z dużymi brawami widowni. Czekamy zatem na
dalsze tego typu spektakle
naszych aktorów z Teresińskiego Ośrodka Kultury!

WARTO SIĘ UCZYĆ
słuchaliśmy, jak młodej kobiecie
z Teresina udało się dostać pracę
w tak międzynarodowym środowisku. Uczniowie mogli usłyszeć, jak ważna i niezbędna jest
nauka angielskiego, by znaleźć
w przyszłości dobrą pracę. Były
też ćwiczenia ewakuacji samolo-

Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego z powodzeniem kontynuuje cykl spotkań z absolwentami szkoły. Niedawno placówkę
odwiedziła jej absolwentka, Justyna Gałecka, która obecnie pracuje
jako stewardessa w linii Emirates. Do naszej szkoły uczęszczała

tu. Mogliśmy poczuć się jak na
pokładzie Boeinga 777, zaś lekcja
geografii ze zdjęciami pani Justyny
na tle najsłynniejszych budynków
świata, była ciekawą powtórką dla
niektórych uczniów. Dziękujemy!
Samorząd Uczniowski SP Teresin

w latach 1997- 2003. Podczas spotkania pani Justyna opowiadała
o przeprowadzce do nowego budynku szkoły, gdy była w V klasie
i dzieliła się radością z możliwości
uczenia się w tak pięknym otoczeniu.
Nasz gość mieszka obecnie w Dubaju. Wszyscy z zainteresowaniem

GMINA TERESIN W RADIO
SOCHACZEW 94.9 FM

GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Środa 7 czerwca 2017 roku o godzinie 9.30
– rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim,
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Piątek 9 czerwca 2017 roku o godzinie 13.10
– rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim,
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.
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ZAPROSZENIA – PROPOZYCJE – WYDARZENIA
Dzień Dziecka w Granicach
sobota, 27 maja
Sołectwo Granice Osiedle po raz kolejny zaprasza na doroczną
imprezę z okazji Dnia Dziecka. W tym roku spotkanie połączone
będzie z biesiadą rodzinną, a na uczestników, oprócz wielu atrakcji
dla dzieci, czekać będzie mini zoo oraz gorąca grochówka Sołtysa. Impreza odbędzie się w sobotę, 27 maja na boisku sportowym
przy ul. Południowej. Początek o godzinie 16.00. Wstęp na naszą
imprezę jest oczywiście wolny. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Już wkrótce więcej szczegółów na plakatach.

„Festyn Rodzina Razem” - Dzień Dziecka
Teresin, niedziela, 4 czerwca
Wszystkim mieszkańców gminy Teresin zapraszamy na tradycyjny plenerowy piknik „Rodzina Razem”, który odbędzie się
w niedzielę 4 czerwca br. na terenie przy Alei XX-lecia w Teresinie.
Startujemy od godz. 15.00. Na przybyłych czeka moc niezwykłych
atrakcji! Zapraszamy całe rodziny! Wstęp wolny.

Sołectwo Granice Osiedle

Zaproszenie na Orlik w Szymanowie
28 maja (niedziela) - DZIEŃ DZIECKA,
godz. 15.00 -17.30

NOC BIBLIOTEK W TERESINIE
Piątek, 2 czerwca
„Tanio i egzotycznie na wyciągnięcie
ręki” – opowieść o podróży po krainach „za miedzą”, gdzie można dostać się łatwo, sprawnie i za niewielkie
pieniądze doświadczając egzotyki na
miarę innych kontynentów m.in. o tysiącletnich macedońskich klasztorach,
podziemnych winnych miastach w
Mołdawii (największe na świecie), Republice Naddniestrzańskiej, czyli „państwie, którego nie ma”, szeptuchach na
Huculszczyźnie, końcu świata w NorMarzena Filipczak
wegii, tysiącach bunkrów w Albanii itd.
To wszystko znajdziecie Państwo na spotkaniu autorskim z Marzeną Filipczak podczas tegorocznej Nocy Bibliotek.
Zapraszamy do Biblioteki w Teresinie w piątek 2 czerwca br.
o godz. 18.00.

Zabytkowe auta i motocykle
Szymanów, sobota, 10 czerwca
Zapraszamy na 4. edycję Zlotu Zabytkowej Motoryzacji – Rajdu
im. ks. Władysława Druckiego-Lubeckiego. Impreza odbędzie
się na dziedzińcu Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
w godz. 16.00 – 19.00. Wstęp wolny.

Mistrzostwa Mazowsza w lekkoatletyce
Teresin, niedziela, 11 czerwca
Do Teresina ponownie przyjadą najlepsi lekkoatleci z woj. mazowieckiego. Tego dnia na stadionie lekkoatletycznym odbędą się
Mistrzostwa Mazowsza U12 i U14 w lekkoatletyce. Konkurencje: K - 60m, 300m, 600m, skok w dal (strefa), p.pal, skok wzwyż,
M -60m, 300m, 1000m, skok w dal, p.pal. skok wzwyż. Organizatorzy: Gmina Teresin, GOSiR w Teresinie, Program MSiT „Lekkoatletyka dla każdego!”, UKS Filipides Teresin. Start o godz. 11.00.

350 lat Parafii Szymanów
niedziela, 11 czerwca 2017
Mieszkańców gminy Teresin zapraszamy do udziału w obchodach z okazji
350-lecia założenia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz
konsekracji kościoła w Szymanowie.
Plan uroczystości:
godz. 11.30 – uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks.
Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby.
godz. 13.00 – festyn parafialny na boisku Gimnazjum im. J. Piłsudskiego,
w programie:
- koncert Siewców Lednicy,
- prezentacja historii parafii,
- występy lokalnych chórów szkolnych,
- koncert zespołu parafialnego Miriam z Niepokalanowa,
- koncerty zespołu parafialnego Veritas z Szymanowa,
- występ zespołów Ventus i Kanon,
- rodzinne śpiewanie oraz występ grupy Dance Babki.
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DUŻY SUKCES LICEALISTEK Z SZYMANOWA

Trzy uczennice Liceum
Ogólnokształcącego Sióstr
Niepokalanek w Szyma-

nowie znalazły się w wielkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy

o św. Faustynie. Ostatni
etap rywalizacji odbył się
w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Miło nam poinformować,
że najlepiej wypadła Natalia
Cywińska, uczennica klasy
II, która stanęła na najwyższym podium konkursu!
Ponadto w czołowej dwunastce Polski uplasowała
się też Zofia Nojek, uczennica klasy I. Obie szymanowianki
otrzymały
w nagrodę od organizatorów indeksy na wybrane
uczelnie wyższe. Natalia
Cywińska wybrała kierunek
dziennikarstwo

w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu, zaś jej szkolna
koleżanka Zofia Nojek zamierza studiować dziennikarstwo i komunikację
społeczną, z tymże w Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie.
Troszkę mniej szczęścia
miała trzecia z reprezentantek liceum z Szymanowa.
Marta Marciniak z klasy
I sklasyfikowana została
ostatecznie w trzeciej dziesiątce kraju w stawce pięćdziesięciu uczestników.
Ogólnopolski
Konkurs
Wiedzy o św. Faustynie

składał się z trzech etapów:
szkolnego, a następnie rejonowego w Magdalence. Finał w Krakowie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
był ostatnim z etapów konkursu. Gratulacje należą się
dziewczętom z Szymanowa,
jak również ich opiekunce, którą jest s. Benedetta.
Organizatorem konkursu
było Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
przy współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW
w Warszawie. Wzięło w
nim udział ponad 230 szkół
z całej Polski, z 36 diecezji.
Gratulujemy!

NATALIA LOT – JEDYNA GIMNAZJALISTKA
NA OLIMPIADZIE FILOZOFICZEJ
Ogólnopolska
Olimpiada Filozoficzna to swoista
przygoda
intelektualna
adresowana do liceów
ogólnokształcących i techników. Miłą niespodziankę
sprawiła nam Natalia Lot
z Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie.
Jako jedyna gimnazjalistka
z powiatu sochaczewskie-

go i okręgu Skierniewice
nie bała się podjąć trudnego wyzwania. Znakomicie
poradziła sobie z testem
i na wysokim poziomie
napisała esej filozoficzny.
Komitet Okręgowy Olimpiady rekomendował Natalię Lot do zawodów centralnych XXIX Olimpiady
Filozoficznej w Warszawie.

Natalia, mieszkanka Paprotni, od wielu już lat reprezentuje naszą gminę w
różnych dziedzinach, m.in.
w sporcie. Do filozoficznej
rywalizacji przygotował ją
nauczyciel Zbigniew Biederka. Zarówno jemu, jak
i naszej Natalce serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

POSZUKUJEMY PRYWATNYCH OPIEKUNEK
Na terenie Gminy Teresin mieszkają osoby starsze, niepełnosprawne wymagające pomocy innych. Osoby te nie zawsze mogą liczyć
na pomoc rodziny. Często są samotne i potrzebują pomocy w sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów czy zwykłym porozmawianiu z druga osobą. Do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłaszają się mieszkańcy naszej gminy zainteresowani uzyskaniem
kontaktu do prywatnych opiekunek.
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie prosi o kontakt osoby zajmujące się prywatną opieką
nad osobami chorymi, w podeszłym wieku w celu wymiany kontaktów między zainteresowanymi stronami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 18 tel.: 46 861 30 45

OGŁOSZENIE W SPRAWIE REJESTRACJI
OSÓB BEZROBOTNYCH W URZĘDZIE PRACY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przypomina, że aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale, lekarze specjaliści) osoba musi legitymować się ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba nieposiadająca ubezpieczenia czy niezarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy będzie mogła skorzystać jedynie z podstawowej opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym osobom bezrobotnym doradzamy rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu uniknięcia komplikacji w momencie leczenia szpitalnego czy specjalistycznego.
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AKCJA „BĄDŹ NIEBIESKI
W KWIETNIU”
Ostatni tydzień kwietnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Paprotni poświęcony był akcji „Bądź niebieski w kwietniu”.
Uczniowie mieli okazję poszerzyć
swoją wiedzę na temat autyzmu.
Uświadomili sobie, jakie są charakterystyczne cechy osób z autyzmem oraz jak możemy pomóc
osobom z autyzmem w środowisku szkolnym. W tym celu zostały
zorganizowane krótkie pogadanki

z klasami. Dodatkowo gospodarze
klas codziennie nosili przywieszki z hasłem „Nie bądź zielony
w kwestii autyzmu, w kwietniu
bądź niebieski”. Akcja została
zorganizowana przez panie: Katarzynę Smolarek i Magdalenę Krupińską - pedagogów specjalnych
pracujących w naszej szkole.
SP Paprotnia

HARCERSKIE 80 LAT

Maj to szczególny miesiąc dla
wszystkich harcerzy i instruktorów
w naszym Hufcu. To niezapomniany czas, w którym zjednoczyliśmy

się za sprawą osiemdziesiątej rocznicy założenia hufca w Sochaczewie. Z tej okazji 14 maja br. odbył
się na Placu Kościuszki uroczysty

apel z udziałem wszystkich sochaczewskich drużyn, Burmistrza Piotra Osieckiego, Zastępcą Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Krzysztofa Budzyńskiego, Komendanta Chorągwi Mazowieckiej hm. Michała Bagińskiego,
wszystkich przyjaciół naszego
hufca oraz rodziców. Tego dnia
również obok obecnego sztandaru
hufca pojawił się jego poprzednik.
Po powitaniu przybyłych gości
i przemowie Komendanta hm.
Krzysztofa Wasilewskiego uroczystość przeniosła się do kościoła
św. Wawrzyńca. Tam Mszę świętą
sprawował naczelny kapelan ZHP
ksiądz Wojciech Jurkowski. Następnie wszyscy wzięliśmy udział
w defiladzie, która przeszła pod
siedzibę hufca, gdzie odsłonięto
specjalną tablicę upamiętniającą to

wydarzenie.
Mimo że nie wszyscy mogli tego
dnia przybyć i świętować razem
z nami to ogromne wrażenie wywarła ilość, w jakiej zebrali się nasi
sochaczewscy harcerze. Na miejscu czekał na wszystkich poczęstunek, tort oraz prawdziwa grochówka. Później wspólnie bawiliśmy się
podczas koncertu zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami.
Z pewnością ten dzień pozostanie
w pamięci każdego na długie lata.
Byliśmy uczestnikami historycznego momentu dla naszego hufca,
który niejeden z nas może określi
swoim drugim domem. Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie, wspólne świętowanie i zabawę.
Czuwaj!
1 DH Teresin

WARSZTATY ILUSTRATORSKIE W SZYMANOWIE
Już po raz drugi gościliśmy
w Szkole Podstawowej w Szymanowie panią Mariannę Oklejak,
wspaniałą ilustratorkę książek dla
dzieci i nie tylko. To osoba, która
z ogromnym zamiłowaniem oddaje się temu wszystkiemu, co robi.
Warsztaty odbyły się pod hasłem
„Cuda wianki wycinanki”. Taki
sam tytuł nosi książka pani Marianny, w której autorka przedstawia wspaniałe cuda folklorystyczne z poszczególnych regionów
Polski. Bardzo barwna, różnorodna i wyjątkowa.
Dzieci z klas trzecich z zachwytem
patrzyły jak w rękach pani Marianny w szybkim tempie powstają
prawdziwe wycinankowe dzieła.
Pod kierunkiem gościa same poznały smak tworzenia wycinanek,
połączonych łańcuszków koguci-
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ków, serduszek, grzybków, gwiazdek i wszystkich elementów, jakie
sobie wymyśliły. A z resztek naklejonych na szary papier powstały
fantastyczne obrazy zainspirowane
inwencją dzieci.
Musimy podkreślić, że pani Marianna zachwycona była wieloma
pomysłami dzieci i starła się je dowartościować, co nie da się ukryć,
bardzo się naszym milusińskim
podobało.
Mamy nadzieję, że zainspirowane
naszym spotkaniem niejednokrotnie wrócą do takiej formy realizowania swoich umiejętności. Tym
bardziej, że niektórzy już zgłosili
się po książkę pani Marianny do
miejscowej biblioteki.
Bibliotekarki z Szymanowa
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POWIAT ZDOMINOWANY PRZEZ TERESIN

Dominik Lubelski, zapaśnik LKS Mazowsze Teresin wygrał tegoroczną
edycję
jubileuszowego
15. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
Powiatu Sochaczewskiego.
Poza nim w nagrodzonej pierwszej dziesiątce
plebiscytu znalazło się
aż sześcioro sportowców
z Teresina, w tym niemal
sami zapaśnicy i lekkoatleta. Uroczysta gala finało-

wa odbyła się w kwietniu
w siedzibie Państwowej
Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.
Organizatorami Plebiscytu był tygodnik „Express
Sochaczewski” oraz Piotr
Osiecki, burmistrz Sochaczewa i Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.
Imprezę wsparły ponadto
gminy: Sochaczew, Teresin, Brochów oraz Iłów. Na

gali obecni byli wójtowie i
przedstawiciele gmin, radni oraz grono wiernych
kibiców.
W plebiscycie nominowanych było łącznie
trzydziestu sportowców
z terenu całego powiatu sochaczewskiego. Oto pierwsza dziesiątka najlepszych
sportowców w roku 2016:
1. Dominik Lubelski (zapasy LKS Mazowsze Teresin) - 2871pkt, 2. Maciej Ci-

chocki (judo, Orkan - Judo
Sochaczew) – 2569pkt,
3. Michał Pawłowski
(lekkoatletyka, UKS Filipides Teresin) – 607pkt, 4.
Łukasz Pawłowski (sporty siłowe, Pull and Push)
– 542pkt, 5. Marta Mechocka (zapasy, LKS Mazowsze Teresin) – 513pkt,
6. Adrian Wagner (zapasy,
LKS Mazowsze Teresin)
– 499pkt, 7. Anna Mrożewska (pływanie, Orka

Sochaczew) – 485pkt,
8. Mateusz Selerski (zapasy, LKS Mazowsze Teresin)
– 341 punktów, 9. Kamil
Rybicki (LKS Mazowsze
Teresin) - 296pkt, 10. Hubert Antolak (zapasy, LKS
Mazowsze Teresin) – 260
punktów. Gratulujemy naszym reprezentantom i ich
trenerom!
M.Odolczyk
Fot. K. Lewandowski

PUCHAR „ORLIKA”

Na Orliku w Szymanowie,
w niedzielę 14 maja br. rozegrano
II Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Orlika w Szymanowie. Do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn. Turniej został rozegrany systemem
grupowym, mecze po 8 minut.
Najlepszym zawodnikiem naszego turnieju został Patryk Paduch,
a najlepszym bramkarzem Bartosz
Szewczyk, obaj zawodnicy reprezentujący drużynę FC Przecinaki
otrzymali pamiątkowe statuetki.
Klasyfikacja końcowa: 1.FC Przecinaki, 2.KS Maszna, 3.Tygrysy,
4.Wymysłów, 5. TESCO, 6.SkrzeNumer 5/2017

lew Team.
Skład FC Przecinaki: Łukasz Baczyński, Bartosz Szewczyk, Patryk
Paduch, Marcin Markiewicz, Marcin Kamiński, Adam Muras, Grzegorz Białkowski.
Dobra organizacja, bardzo atrakcyjne trofea i słodki poczęstunek,
to wszystko zapewnili nam organizatorzy turnieju: Gmina Teresin,
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Teresinie, Animator Orlika.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju i już
dziś zapraszamy na III Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa

i Rady Sołeckiej Szymanowa, który
odbędzie się 2 lipca br. na Orliku
w Szymanowie

Ze sportowym pozdrowieniem
Animator Justyna Kamińska
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Pojedź z nami rowerami!
Trwają jeszcze zapisy na 7. Rodzinny Rajd Rowerowy „Od Juniora do
Seniora” po powiecie sochaczewskim. Tym razem trasa rajdu, który odbędzie się w niedzielę 18 czerwca, liczyć będzie ok. 35 km z piknikiem
w Kozłowie Biskupim – w „Stodole nad Bzurą” w gminie Nowa Sucha.
Start o godz. 9.30 sprzed urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Zakończenie rajdu przewidziane jest ok. godz. 15.30. Organizatorem rajdu jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Powiatowy Zespół Edukacji.
Partnerami zaś Gmina Nowa Sucha, „Stodoła nad Bzurą” oraz stowarzyszenie „Przez sport w przyszłość”.
Udział w rajdzie jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają m.in. gadżety odblaskowe, pamiątkowe identyfikatory, a pierwsze 700, które zapiszą się na
rajd okolicznościowe koszulki. Jak zawsze na uczestników imprezy, na pikniku czekać będzie moc atrakcji, w tym zawody sprawnościowe z nagrodami, loteria oraz ognisko. Organizatorami Rajdu są: Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie oraz Powiatowy Zespół Edukacji.
Zgłoszenia na rajd dostępne są na stronie internetowej Starostwa www.
powiatsochaczew.pl w zakładce Rajd Rowery 2017 oraz w kancelarii
Starostwa Powiatowego (parter urzędu) przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
65. Wypełnione wnioski można przynosić osobiście lub przesyłać drogą
e-mail: rajdrowerowy2017@wp.pl. Na stronie internetowej do pobrania
jest również mapa z trasą rajdu oraz regulamin.
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NAGRODA DLA LKS MAZOWSZE TERESIN
W Warszawie na Torwarze odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego za 2016rok. Z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Jana Widery najlepsze kluby w Polsce otrzymały dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę finansową. Wśród
wyróżnionych klubów znalazł się LKS Mazowsze Teresin reprezentowany

przez prezesa Ryszarda Niedźwiedzkiego. W klasyfikacji klubów z gmin
do 20 tys. mieszkańców teresiński klub uplasował się na piątym miejscu.
Klasyfikacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
objęła blisko 3,5 tys. klubów z całej Polski.

TENISOWE SUKCESY BUDEK PIASECKICH
Aleksandra Paruszewska wywalczyła złoty medal Mistrzostw Mazowsza Juniorów. W Radomiu „z kwitkiem” odprawiła swoje rywalki, zasłużenie sięgając po mistrzowski tytuł. Bardzo
duży sukces zanotowała Aleksandra Wojtczak,
która stanęła na trzecim stopniu podium w grze
pojedynczej. Za to obie nasze Ole w pięknym
stylu zdobyły złote krążki jako para deblowa!
Trzy medale UKS Tęczy Budki Piaseckie podczas wojewódzkiego czempionatu robią wrażenie, gratulujemy dziewczętom oraz ich trenerowi Radosławowi Jurzykowi. Duże brawa należą
się też pozostałym zawodnikom i zawodnicz-

kom Tęczy. Do singlowych ćwierćfinałów w kategorii młodzik doszły - Wiktoria Wrublewicz,
Julia Jarzyńska oraz Michał Kowalczyk.
Para deblowa w składzie Ola Paruszewska i Ola
Wojtczak po zwycięstwie w turnieju wojewódzkim wystartowały w krajowym czempionacie.
Jako mistrzynie Mazowsza były rozstawione
z numerem 19. Nasza drużyna pokonała wyżej
rozstawiony zespół Wiktorii Chruścice i uległa
ekipie Dojlidy Bialystok. Ostatecznie UKS Tęcza została sklasyfikowana na miejscach 9 -16
w Polsce

ŁUCZNICY ZAKOŃCZYLI SEZON HALOWY 2017
Mistrzostwa Polski Juniorów – Dobczyce
Duży sukces odniósł Michał Chojnacki, który na
Mistrzostwach Polski Juniorów w łukach bloczkowych zdobył brązowy
medal. Ponadto zespól juniorek w składzie: Agnieszka Grądzik, Małgorzata
Maciągowska i Marta Narloch nie dostał się do strefy
medalowej i ostatecznie zakończył swoje zmagania na
dobrym szóstym miejscu.
Mistrzostwa
Polski
Młodzików Głuchołazy
25-26.03.2017 r.
Świetnie spisali się młodzi
adepci sekcji łuczniczej
LKS Mazowsze Teresin na
Mistrzostwach Polski Młodzików przywożąc z zawodów dwa brązowe medale.
Zespół dziewcząt w składzie: Aleksandra Rutkowska, Gabriela Banaszek,
Klaudia Wójcicka, Natalia Pietrzak – wystrzelały
trzecie miejsce w stawce
dwunastu zespołów. Natomiast mikst w składzie:
Aleksandra
Rutkowska
i Marcin Chwesiuk zdobył
brązowy medal w rywalizacji dwudziestu trzech
mikstów. W zawodach
startowało
sześćdziesiąt
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dziewcząt i pięćdziesięciu
czterech chłopców rocznik
2002 oraz siedemdziesiąt
dziewcząt i pięćdziesięciu
trzech chłopców rocznik
2003-2004. Zatem jest to
kolejny duży sukces reprezentantów sekcji łuczniczej
LKS Mazowsze Teresin.
Sezon
Halowy
LKS
Mazowsze
zakończył
w kwietniu w Radzyminie,
gdzie nasi zawodnicy i zawodniczki zdominowali
turniejowe podium. Oto
wyniki:
Seniorki: I miejsce - Alicja
Maciągowska, II miejsce Małgorzata Maciagowska.
Juniorki młodsze: I miejsce. Natalia Skrok, II miejsce - Dominika Gajda, III
miejsce - Joanna Świerżewska.
Juniorzy młodsi: II miejsce. Kozłowski Dominik
i Bartosz Budnik.
Gratulujemy całej drużynie teresińskich łuczników i łuczniczek oraz
kadrze szkoleniowej –
Katarzynie Klacie, Alicji
Maciągowskiej i Ryszardowi Kowalskiemu, życząc kolejnych sportowych sukcesów!
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Osiem zapaśniczych medali Teresina!
Indywidualnie aż siedmiokrotnie na podium
Międzynarodowego Turnieju o Puchar Mazowsza w zapasach w stylu wolnym stawali
reprezentanci LKS Mazowsze Teresin. Do
tego zdobyli brąz w klasyfikacji drużynowej.
To już dwunasta edycja prestiżowych zawodów, tym razem rozegranych jako Memoriał
im. Wiesława Stempnia. Na trzech matach
w hali sportowo-widowiskowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizowało
łącznie 126 zawodników z 20 klubów Polski
i zagranicy. Byli zapaśnicy z Ukrainy, Litwy,
Rosji, Słowacji, Niemiec oraz piętnastu czołowych klubów Polski, w tym oczywiście LKS
Greiner Mazowsze Teresin. Gospodarze zdobyli siedem indywidualnych krążków - 2 zło-
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te, 3 srebrne i 2 brązowe!
Oto miejsca wywalczone przez zapaśników
z LKS Greiner Mazowsze Teresin:
Kat. 29 kg: II m. - Filip Nowakowski, V m. Kacper Selerski, VIII m. - Seweryn Grądzik.
Kat. 32kg: VIII m. - Dawid Tokarczyk.
Kat 35 kg: II m. - Fabian Niedźwiedzki.
Kat. 38 kg: V m. - Bartłomiej Nowakowski,
VII m. - Szymon Bońda.
Kat. 42 kg: IX m. - Piotr Cybulski, X m. Klaudiusz Kąkol.
Kat. 47 kg: II m. - Kacper Selerski, VIII m. Bartłomiej Sosnowski, XIII m. - Kacper Krężlewicz.
Kat. 53 kg: VIII m. - Aloyan Vanik, IXX m. Dawid Kujawa.

Kat. 59 kg: V m. - Bartłomiej Goliński, VII m.
- Albert Goliński.
Kat. 73 kg: III m. - Piotr Kaczmarek.
Kat. 85 kg: I m. - Filip Wiśniewski, III m. Mateusz Rutkowski, V m. - Dominik Szadkowski.
Kat. 100 kg: I m. - Hubert Wiśniewski.
Klasyfikacja drużynowa: I m. – Ukraina, II
m. - Greiner Mazowsze Teresin, III. - Stal
Rzeszów, IV m. – Litwa, V m. – Rosja, VI m.
- ZKS Koszalin, VII m. – Słowacja, VIII m. –
Niemcy. Łącznie sklasyfikowano 20 drużyn.
Gratulujemy naszym zapaśnikom i całej kadrze szkoleniowej LKS Greiner Mazowsze
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