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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin

Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin

Na zbliżające się wyjątkowe 
Święta pragniemy złożyć 
Wam życzenia przeżywania 
Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze. 
Niech zawita do Was 
pełnia szczęścia, 
a świąteczny czas ukoi 
Wasze serca i myśli.
Nowy Rok 2016 niech 
będzie czasem pokoju, 
wzajemnej dobroci oraz 
realizacji osobistych 
zamierzeń.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Jest taki dzień,
tylko jeden raz do roku; 
Dzień zwykły dzień,
który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień piękny dzień
dziś nam rok go składa w darze.



72. rocznica rozstrzelania 
20 Więźniów z Pawiaka

Tegoroczne uroczystości rocznicowe tradycyjnie rozpoczęły się Mszą św. w Niepo-
kalanowie, którą koncelebrował proboszcz o. Andrzej Sąsiadek. We wtorek 1 grudnia 
wierni modli się za wszystkich, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, ale również za ich 
katów i sprawców okrucieństwa, jakie przyniosła ze sobą wojna. Po Mszy św. zgroma-
dzeni wśród których byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych na czele z wój-
tem Markiem Olechowskim, poczty sztandarowe ze teresińskich szkół oraz jednostki 
OSP Niepokalanów, uczniowie i nauczyciele przeszli pod pomnik przy stacji PKP Te-
resin-Niepokalanów. Tam odbyła się dalsza część uroczystości. Oddano hołd pamięci 
ofiar, poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, wspólnie odśpiewano 
hymn Polski. 

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w teresińskim Gimnazjum Piotr Szla-
chetko przedstawił zgromadzonym zarys historyczny związany z wydarzeniami sprzed 

72 lat. To właśnie w okolicach ówczesnej stacji kolejowej Szymanów, 
1 grudnia 1943 roku niemieccy okupanci w odwecie za wysadzenie po-
ciągu dokonali mordu na niewinnych Polakach, Więźniach z Pawiaka 
pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego. 

fo
t. 

K
. W

ró
be

l /
 P.

 W
ró

bl
ew

sk
i



PROSTO Z  GMINY  ◆   11 /2015      3TERES IŃSK I  M IES IĘCZNIK  SAMORZĄDOWY

Podczas trzynastej w  tej kadencji sesji 
Rady Gminy Teresin Rada Gminy przyjęła 
szereg uchwał dotyczących polityki gospo-

darki odpadami komunalnymi. Od grudnia 
br. obowiązuje nowa umowa z  operatorem, 

w związku z czym zmianie uległy stawki za wy-
wóz odpadów (pisaliśmy o  tym w  ubiegłym nu-

merze „Prosto z Gminy”). Podjęto uchwały w spra-
wie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Teresin, w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, a także w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, jak również 
uchwałę w sprawie wyboru metody obliczenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty. Przypomnijmy, że uchwalone stawki za wywóz śmieci 
wynoszą na terenie Gminy Teresin – 9 złotych za odpady segre-
gowane i 18 złotych za odpady zmieszane.

Ponadto Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Teresin, obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin-Gaj.

Na mocy podjętej uchwały Rada przyjęła „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Teresin”.

Dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2015-2022 i w budżecie gminy na rok bieżący.

We wtorek 1 grudnia Rada Gminy Teresin obradowała po 
raz czternasty w  tej kadencji. Podczas sesji radni zdecydowali 
o  nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Te-
resin w  Polsce, a  Gminą Santi Cosma e Damiano we Wło-
szech. Przypomnijmy, w  październiku tego roku władze obu 
samorządów podpisały list intencyjny, dotyczący planowanej 
współpracy (pisaliśmy o  tym w  poprzednim numerze „Prosto 
z Gminy”). Zakres współdziałania określić ma bliźniacza umo-
wa pomiędzy Teresinem a gminą z Włoch. Spotkanie przedsta-

wicieli obu gmin w  tej sprawie zapla-
nowane jest na przyszły rok. Wcześniej jednak 
uchwałę odnośnie współpracy partnerskiej mają 
podjąć również włoscy samorządowcy z Santi Co-
sma e Damiano.

W  czasie grudniowej sesji podjęta została także 
uchwała w  sprawie ustanowienia zasad przyznawania 
sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, 
a  także w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 
radnym Gminy Teresin.

Rada dokonała zmian w  regulaminie przyznawania stypen-
diów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Teresin. Do stypen-
dium wójta mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co 
najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co naj-
mniej jedno z kryteriów, którymi są m.in. szczególne osiągnięcia, 
w tym tytuł laureata w wojewódzkich konkursach i olimpiadach, 
bardzo wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty bądź na 
egzaminie gimnazjalnym lub średnia ocen 5,40 w szkoach pod-
stawowych, a 5,30 w gimnazjach.

W  dalszej części obrad podjęto uchwałę w  sprawie wysoko-
ści stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 
dróg będących w zarządzie wójta gminy Teresin, na cele związane 
w budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Rada Gminy Teresin zajęła się wysokością przyszłorocznych 
podatków. Określone zostały wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2016 (patrz tekst poniżej).

Rada obniżyła średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2016 z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 
48,00 zł za 1dt.

Decyzją Rady Gminy w  dalszym ciągu pozostawiono na 
obecnym poziomie stawki podatku od środków transportowych 
(szerzej w artykule na str. 6). Warto przypomnieć, iż wysokości 
tych stawek nie są zmieniane już od wielu lat, a każdego roku 
zwiększa się liczba właścicieli pojazdów korzystających z tychże 
preferencji podatkowych na terenie gminy Teresin.

Rada Gminy Teresin dokonała zmian w  przyszłorocznych 
stawkach podatku od nieruchomości. Będą one obowiązywać 
od 1 stycznia 2016. Jeśli chodzi o podatek od gruntów związa-
nych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób sklasyfikowania w  ewidencji gruntów i  budynków, 
nowa stawka wyniesie 0,88 zł od 1m2 (było 0,80 zł) powierzchni.

Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i  zbiorników 
wodnych zapłacimy 4,58 zł (było 4,51 zł) od 1 ha powierzchni. 
Z kolei stawka podatku o pozostałych gruntów, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez orga-
nizacje pożytku publicznego, stawka została utrzymana i nadal 
kształtować się będzie na poziomie 0,33 zł od 1m2 powierzchni.

Jeśli chodzi o podatek od gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji i  położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą lub mieszaną (obejmujące wyłącznie te rodzaje 

budowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego pla-
nu w odniesieniu do tychże gruntów upłynęły 
4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wynosić będzie war-
tość 3zł / m2.

Stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkal-
nych wyniesie teraz 0,73 zł (było 0,68 zł). Od nieruchomości 
związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej nowa 
stawka to 22,60 zł (było 20,60 zł) za 1m2 powierzchni użytkowej. 
Natomiast stawka podatku od budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym równać się będzie 10,68 
zł (było 10,65 zł) od 1m2 powierzchni użytkowej.

Obniżona została stawka podatku od nieruchomości związa-
nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych do poziomu 4,65 zł 
(było 4,68 zł) od 1m2.

Z kolei podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje 
pożytku publicznego podatek w dalszym ciągu wynosić będzie 
5,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Na dotychczasowym poziomie utrzymana została też 
stawka podatku od budowli, nadal wynosić będzie 2% 
ich wartości określonej na podstawie ustawy o  po-
datkach i opłatach lokalnych.

Z prac Rady Gminy

Zmiany w podatkach od nieruchomości 
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Końcówka roku to czas finalizowania ostatnich te-
gorocznych inwestycji Gminy Teresin. Na początku grudnia 
dokonany został odbiór techniczny wyremontowanego mostu 

na rzece Utracie w Pawłowicach. Ta ważna inwestycja czekała 
na realizację kilka lat. Most, wybudowany w  starej technologii 

w  latach 70-tych ubiegłego wieku, wymagał niezbędnej naprawy. 
Roboty wykonywała firma „Hydrobud” z  Białegostoku. Przeprowa-

dzono remont konstrukcji betonowej pomostu, dźwigarów głównych, belek 
i gzymsów oraz konstrukcji betonowej filarów. Nowa nawierzchnia asfaltowa 
położona została na moście i na dojazdach. Naprawione zostały przyczółki 
i uporządkowany teren wokół nich. Zamontowano nowe poręcze i balustra-
dy. Uporządkowano i  oczyszczono koryto rzeki. Most nabrał estetycznego 
wyglądu. Mimo oczywistych trudności związanych z remontem i objazdami, 
warto było podjąć ten finansowy i organizacyjny trud.

Firma „Siekierski” z Sochaczewa wykonywała przebudowę odcinka drogi 
łączącego drogę do Szymanowa z „obwodnicą”. Ten stosunkowo krótki odcinek jest szczególnie istotny ze względu na duży ruch sa-
mochodów „uciekających” z równoległych dróg: autostrady i,,starej 2”. Jezdnia asfaltowa została poszerzona do 5 metrów. Oświetlono 

całość drogi łącznie ze skrzyżowaniem. Po stronie północnej drogi ułożono 
z kostki betonowej ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2,5m. W ten sposób 
połączona została ścieżka rowerowa przy drodze do Szymanowa ze ścieżką 
przy „obwodnicy”. Mamy nadzieję, że ta inwestycja szczególnie ucieszy miło-
śników dwóch kółek.

W  końcówce roku 
nowego blasku na-
brał teresiński sta-
dion: od strony Alei 
XX-lecia zdemonto-
wano stare betonowe 
ogrodzenie i  założo-
no nowe, estetyczne 
w  zielonym kolorze. 
Zadanie wykony-
wała firma „Lisbud” 

z Pawłówka. Kontynuacja wymiany ogrodzenia – w 2016 roku.
Również w przyszłym roku, ze względu na organizację pracy, zamontowa-

na zostanie winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Teresinie. 

Łącznie na tegoroczne gminne inwestycje wydano 6 milionów 758 tysięcy złotych.

Ostatnie tegoroczne inwestycje

Zmodernizowany most w Pawłowicach

Łącznik obwodnicy z drogą do Szymanowa

Nowe ogrodzenie stadionu GOSiR

W poniedziałek 14 grudnia w Sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Teresin odbyło się walne zebranie członków Lokalnej Gru-
py Działania,,Ziemia Chełmońskiego’’. LGD to stowarzyszenie 
grupujące mieszkańców 10 gmin: Żabia Wola, Jaktorów, Tere-
sin, Radziejowice, Mszczonów, Nowa Sucha, Rybno, Grodzisk 
Mazowiecki, Baranów, Sochaczew. Celem działalności tego sto-
warzyszenia jest lokalny rozwój małych społeczności wiejskich 
kreowany w  oparciu o  strategię rozwoju. W  nowym okresie fi-
nansowania 2014–2020 będzie można ubiegać się o  środki euro-
pejskie m.in. na zakładanie i  rozwój działalności gospodarczej, 
budowę infrastruktury turystycznej i  organizację ciekawych imprez środowiskowych. Ważne jest, aby wszystkie powyższe dzia-
łania wpisywały się w  Lokalną Strategię Rozwoju. I  taki właśnie dokument został uchwalony przez zebranych członków nasze-

go stowarzyszenia. To jest początek działań. Teraz Strategia zostanie do końca bieżącego roku zgłoszona do konkur 
su ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W  przypadku pozytywnej weryfikacji – około 

połowy 2016 roku będzie można składać pierwsze wnioski o dofinansowanie. Już dziś zachęcamy poten-
cjalnych zainteresowanych takimi środkami o kontakt z LGD,,Ziemia Chełmońskiego’’ www.ziemia-
chelmońskiego.pl lub Urzędem Gminy Teresin, tel. 46 861 38 15, w. 67.

Lgd „Ziemia Chełmońskiego” – strategia przyjęta
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GMINA TERESIN W RADIO 
NIEPOKALANÓW 102.7 FM
Piątek 8 stycznia 2016 roku 
o godzinie 13.10 – rozmowa z  
Mariuszem Cieśniewskim,  

dyrektorem Teresińskiego  
Ośrodka Kultury.

Zwracamy się z  prośbą o  zgłaszanie 
się rodzin, w  których co najmniej troje 
dzieci pełni lub pełniło służbę wojskową 
(Zasadnicza Służba Wojskowa, Służba 
Przygotowawcza), albo co najmniej troje 
dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę 
wojskową.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Obrony Narodowej z  dnia 19 kwietnia 
1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania 
medalu „Za zasługi dla obronności kraju” 
rodzice, którzy wychowali wiele dzieci na 
wzorowych i  ofiarnych żołnierzy mogą 
być uhonorowani medalem.

Prosimy o zgłaszanie takich rodzin, za-
mieszkujących naszą Gminę, do dnia 15 
stycznia 2016 r. Zgłoszenia można doko-
nać osobiście lub telefonicznie w  Refera-
cie ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy 
Teresin, parter, pok. nr 1, tel.: 46 864 25 46 
w godzinach pracy Urzędu.

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 społe-
czeństwa 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 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrę-

bu geodezyjnego Teresin Gaj oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 

2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin 
obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Ogłoszenie Wójta Gminy Teresin

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Na łamach naszej gazety uruchomiliśmy rubrykę
PRZYJMĘ/ODDAM G R A T I S.
Poniżej przedstawiamy listę aktualnych ogłoszeń:

Zgłoszenia do tego 
działu przyjmujemy 
t y l k o  o s o b i ś c i e 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
w Teresinie, 
ul. Zielona 18, tel. 46 
861 30 45.
Zapraszamy.

Mogę – chcę pomóc

PRZYJMĘ:
• Kuchnię węglową
• Kuchnię gazową
• Lodówkę
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy w Teresinie, tel. 46 861 30 45

Komunikat Urzędu 
Gminy w Teresinie

Wójt Gminy Teresin informuje wszyst-
kich mieszkańców, iż zgodnie z  ustawą 
z  dnia 29.07.2005 r. o  przeciwdziałaniu 
narkomanii, na terenie Gminy Teresin 
obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku 
oraz konopi włóknistych.

Uprawianie w/w  roślin bez wymagają-
cych przepisami zezwoleń podlega karze 
pozbawienia wolności.

Z powodu śmierci

TADEUSZA PAZIEWSKIEGO
wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin  
oraz pracownicy Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE
W czwartek 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Teresin będzie nieczynny.

W przypadku potrzeby sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt pod nr. tel.: 
605 656 866.
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Barbórkowe przedpołudnie tego roku 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w  Szyma-
nowie odwiedził szczególny gość. Był nim 
Grzegorz Kasdepke. Z wykształcenia dzien-
nikarz, z wyboru – bajkopisarz. Autor wielu 
cieszących się powodzeniem książek dla 
dzieci m.in.: „Kacperiada”, „Co to znaczy…” 
część I  i  II, „Kuba i  Buba”, „Bon czy ton”, 

„Słodki rok Kuby i Buby”, „Dziwne przypad-
ki bajkopisarza”, „Przyjaciele”, „Niesforny 
alfabet”, „Z  piaskownicy w  świat”, „Detek-
tyw Pozytywka”, „Nowe kłopoty detektywa 
Pozytywki” i wielu innych.

Już w  pierwszych chwilach spotkania 
pisarz z  radością i  uśmiechem stworzył 
przyjemną, ciepłą atmosferę. W  „tele-

graficznym” skrócie opowiedział historię 
swego „powołania” do bajkopisarstwa, 
o  pierwszej książce pt. „Kacperiada” na-
pisanej dla swego synka, której bohate-
rem jest cała rodzina: syn – Kacper, tata 

– Grzegorz i  mama – Magda. Dzieci do-
wiedziały się też, jak czytać książkę „Co to 
znaczy…”. Otóż – na wyrywki! O właśnie, 
to dzieci bardzo lubią. Nie trzeba czytać 
całej książki od deski do deski! Oczywi-
ście pozycja ta (i  nie tylko ta!) edukuje 
wszystkich: nauczycieli, rodziców i  dzie-
ci. Odbył się też mini-konkurs pt. „Klasa 
szósta – reszta świata” na podstawie książ-
ki „Do trzech odlicz” w zabawny sposób 
rozwijającej myślenie matematyczne. 
Uważniej słuchały i szybciej liczyły młod-
sze dzieciaki.

Uczestnicy spotkania zadawali wie-
le fajnych, mądrych pytań, na które pan 
Grzegorz udzielał wyczerpujących odpo-
wiedzi.

Po spotkaniu pisarz dużo czasu poświę-
cił na autografy i miłe pogawędki z dzieć-
mi, które jak sam twierdzi – bardzo sobie 
ceni, ponieważ takie właśnie spotkania są 
źródłem pomysłów na kolejne utwory.

Dziękujemy bardzo serdecznie Panu 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Jaro-
sławowi Żejmo za umożliwienie nam zor-

ganizowania tegoż spotkania w  murach 
szkolnych.

Bibliotekarki z Szymanowa

Po raz kolejny już Rada 
Gminy Teresin zadecydo-

wała o  pozostawieniu do-
tychczasowych stawek podatku 

od środków transportu. Stawki te nie 
zmieniają się od sześciu lat. Ma to bardzo 
pozytywny wpływ na liczbę rejestrowa-
nych samochodów, która systematycznie 
rośnie, a co za tym idzie, zwiększone zo-
stają wpływy do budżetu gminy. Dochody 
z  tego tytułu w  ostatnich latach wzrosły 
z 300 tys. zł do poziomu 780 tys. zł.

Rok 2016 będzie kolejnym, w  którym 
na terenie gminy Teresin obowiązywać 
będą preferencyjne stawki. Osoby fizycz-
ne i  osoby prawne będące właścicielami 
środków transportowych, jednostki or-
ganizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, na które środek transportowy 
jest zarejestrowany mogą składać, w  ter-
minie do dnia 15 lutego lub w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obo-
wiązku, deklarację na podatek od środ-
ków transportowych. Rzeczywiście, ana-
lizując stawki podatku trzeba przyznać, 
iż dzięki rejestracji środków transportu 

w  gminie Teresin można zaoszczędzić 
spore kwoty. Oto stawki nadal obowiązu-
jące w gminie Teresin:

/1/ od samochodów ciężarowych, 
o  których mowa w  art. 8 pkt. l ustawy 
o  podatkach i  opłatach lokalnych, o  do-
puszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 
100 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącz-
nie – 100 zł c) powyżej 9 ton do poniżej 
12 ton – 100 zł;

/2/ od samochodu ciężarowego o  do-
puszczalnej masie całkowitej równej 
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojaz-
du i rodzaju zawieszenia wg stawek okre-
ślonych w załączniku do uchwały;

/3/ od ciągnika siodłowego i  bala-
stowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
100 zł.

/4/ od ciągnika siodłowego i  balasto-
wego, o  dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi, dopusz-

czalnej masy całkowitej 
pojazdu i  zawieszenia 
wg stawek określonych 
w załączniku do uchwały;

/5/ od przyczep i  naczep, 
które łącznie z  pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z  działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego) – 100 zł

/6/ od przyczep i naczep (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z  działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego), które łącznie z  pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton wg stawek określonych w załączniku 
do uchwały;

/7/ od autobusów, o  których mowa 
w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, o  ilości miejsc do siedze-
nia: a) mniejszej niż 22 miejsca – 200 zł, 
b) równej i wyższej niż 22 miejsca – 200 zł

Szczegółowe informacje dostępne są 
w  Urzędzie Gminy (Referat Podatków 
i Opłat Lokalnych tel. 46 864 25 37).

Podatek transportowy nadal 
na preferencyjnym poziomie

Grzegorz Kasdepke odwiedził dzieci w Szymanowie
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Mikołajkowy weekend w teresińskim Kinie za Rogiem cieszyło się bardzo dużą po-
pularnością. Specjalny repertuar skupił w małej sali widzów w każdym wieku. Zaczęło 
się w czwartek 3 grudnia. Wówczas, filmem „Bogowie” w reż. Łukasza Palkowskiego 
zainaugurowano przegląd pod hasłem „Lwy, Cezary, Oskary”. W ciągu kolejnych trzech 
dni na ekranie kina w  TOK-u  publiczność mogła obejrzeć pięć filmowych obrazów, 
zdobywców wielu prestiżowych nagród. Przegląd współorganizowało Narodowe Cen-
trum Kultury. Dodatkowo, tak jak w przypadku projekcji filmu „Bogowie” w reż. Łuka-
sza Palkowskiego, widzowie mogli wygrać nagrody, takie jak – filmowy plakat z auto-
grafami aktorów czy książka.

Z kolei w niedzielę 6 grudnia z okazji Mikołajek, widownię w Kinie za Rogiem wy-
pełniły dzieci. Specjalnie dla nich odbyły się bezpłatne pokazy dwóch filmów. Animo-

wany obraz „Renifer Niko ratuje święta”, a potem 
familijny „Gdzie jest Mikołaj?” zachwyciły przy-
byłych. Każdy z uczestników został obdarowany 
małym upominkiem oraz bezpłatną wejściówką 
na kolejną projekcję w  Kinie za Rogiem. Wy-
chodzące z kina dzieci żałowały tylko, że czas tak 
szybko im minął.

Śmiało można 
o nich powiedzieć, że 
to prawdziwi pasjo-

naci podróży, globtro-
terzy, którzy uwielbiają 

poznawać nową kulturę, 
zabytki i  ludzi. Już po raz 

siódmy członkowie Tere-
sińskiego Klubu Podróżnika zebrali się, 
by podsumować tegoroczny sezon. Rok 
2015 był dla nich jak zwykle wyjątkowy. 
Odwiedzili Majorkę, włoską Toskanię, 
byli też we Francji. W  ciągu siedmiu lat 
teresińscy podróżnicy byli też na Mie-
rzei Kurońskiej (Litwa), Korsyce, Sycylii, 
w Petersburgu, Helsinkach, Sztokholmie, 
na Lazurowym Wybrzeżu, w  Chorwacji, 

Gruzji i Portugalii.
Do Teresińskiego Klubu 

Podróżnika zapisać może 
się praktycznie każdy, lista 
wciąż jest otwarta. – W  na-
szych szeregach są też miesz-
kańcy Łodzi, Radziwiłłowa, 
ale też osoby ze Śląska, oczy-
wiście jednak największa 
grupa to mieszkańcy gminy 
Teresin – z uśmiechem przy-
znaje Elżbieta Jarzębowska, 
prezes klubu i  inicjatorka 
jego powstania.

W sali hotelu „Leśne Zaci-
sze” najpierw podsumowano 
tegoroczne wyjazdy, zaprezentowano spe-
cjalnie przygotowaną fotogalerię, a potem 
trwała już wspaniała zabawa do białego 
rana. Pojawiło się też mnóstwo ciekawych 
pomysłów i  planów na nowy 2016 rok. 
Prawdopodobnie tym razem Teresiński 
Klub Podróżnika zawita w  krajach Be-
neluksu, popłynie na grecką wyspę Kretę 
i zagości w Costa Del Sol w Hiszpanii. Po-
dziwiając podróżniczą pasję, oczywiście 
życzymy realizacji wyjazdowych planów.

Marcin Odolczyk

Mikołajkowe kino zachwyciło

Świat stoi przed nimi otworem
fo

t. 
TO

K
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Wielkim sukcesem mieszkanki Teresina zakończył się tegoroczny XXIII Między-
narodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu. Nasza młoda pianistka została laure-

atką prestiżowej imprezy, której organizatorami są Państwowa Szkoła Muzyczna w So-
chaczewie I i II st. oraz Sochaczewskie Centrum Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej.

Jak zawsze w uczestnikami byli młodzi muzycy z Polski i zagranicy. Natalia Donat po raz 
drugi została laureatem tego festiwalu, co jak sama przyznaje – jest dla niej dużym wyróżnie-
niem i motywacją do dalszej pracy. Otrzymała nagrodę burmistrza Sochaczewa.

Na co dzień 10-letnia Natalia Donat uczęszcza 
do piątej klasy Szkoły Podstawowej w Teresinie 
i jednocześnie do Państwowej Szkoły Muzycznej 
I  i  II stopnia im. Fryderyka Chopina w  Socha-
czewie, również do klasy piątej. Uczy się w klasie 
fortepianu pod kierunkiem Pana Włodzimierza 
Sieczkowskiego.

Od 23 lat Międzynarodowy Festiwal Chopi-
nowski na Mazowszu cieszy się dużą popularno-
ścią. Podczas tegorocznej edycji utwory Bacha i Chopina zaprezentowało 70 młodych 
zdolnych pianistów z Polski i zagranicy. 

Natalii – naszej młodziutkiej pianistce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

W naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z pisarzem Tomem Justy-
niarskim, autorem książki „Psie troski”. Podczas zajęć nasz gość opowie-
dział dzieciom o przyjaźni chłopca i psa ze schroniska, wyjaśnił co to jest 
przyjaźń, jak dbać o przyjaźń i miłość. Następnie wytłumaczył, co nam 
dają zwierzęta, jak możemy im pomagać.

Obchodziliśmy również Dzień Pluszowego Misia „Z misiem za pan 
brat”. Dzieci uczestniczyły w zabawach mających na celu zachęcanie do 
szanowania zabawek oraz docenianie misia jako zabawki, która towarzy-
szy im od lat i może być niezastąpionym przyjacielem. W dniu 26 listopa-
da odbyła się wycieczka do MOK w Sochaczewie na spektakl muzyczny 
pt. „Zaczarowany świat bajek”. Dzieci z zainteresowaniem śledziły poczy-
nania aktorów na scenie, przypomniały sobie lubiane wiersze.

W środę 2 grudnia w naszym przedszkolu odbył się koncert edukacyj-
ny pt. „W świątecznym nastroju”. Koncert był zapowiedzią zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia, a utwory grane na fletach i bałałajce spodo-
bały się wszystkim dzieciom. Wysłuchaliśmy szkockiej kolędy Świętego 
Mikołaja, amerykańskiej kolędy „Życzymy wszystkim wesołych świąt” 
granych na flecie poprzecznym oraz flecie piccolo. Potem poznaliśmy 
dźwięki jakie wydaje rosyjski instrument ludowy bałałajka i wysłuchali-
śmy piosenki świątecznej „Maleńka miłość”. Na zakończenie dzieci stwo-
rzyły „małą orkiestrę” i wspólnie z muzykami zagrały na instrumentach 
grecką kolędę oraz piosenkę „Pada śnieg”.

Wszystkie grupy przygotowują się do spotkań przy choince ucząc 
się wierszy, piosenek, tańców. Przedszkolaki wykonują różnego rodzaju 
ozdoby świąteczne, którymi udekorują swoje sale.

Małgorzata Bańkowska
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Natalia Donat 
z festiwalową nagrodą

Wieści ze Społecznego 
Przedszkola Integracyjnego

Zapraszamy na 
XVI Ogólnopolski 
Festiwal Kolęd 

i Pastorałek '2016
Jak co roku styczeń w  gminie Teresin upłynie przede 
wszystkim pod znakiem Ogólnopolskiego Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek. Konkurs pod hasłem „NASZE WIECZ-
NE KOLĘDOWANIE '2016” odbędzie się już po raz szes-
nasty. Na festiwal, który znany jest już nie tylko w Pol-
sce, zaprasza Teresiński Ośrodek Kultury oraz Klasztor 
Ojców Franciszkanów. Artyści tradycyjnie zaprezentują 
się nam na deskach sali św. Bonawentury w  Niepoka-
lanowie. Tym razem świąteczna impreza odbędzie się 
22-24 stycznia 2016 r. Swój udział zapowiedziały grupy 
folklorystyczne, soliści, schole oraz zespoły wokalno-in-
strumentalne. Oto ramowy program festiwalu:

Piątek 22 stycznia 2016 r.  
Teresiński Ośrodek Kultury, Sala Św. Bonawentury

16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą Pta-
szyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bona-
wentury)

Sobota 23 stycznia 2016 r. 
Sala Św. Bonawentury

8.00 – 10.30 – Próby Mikrofonowe
11.00 – 13.30 – Przesłuchania konkursowe cz. I
13.30 – 14.30 – Przerwa (w czasie przerwy NIE MA PRÓB)
14.30 – 18.00 – Przesłuchania konkursowe cz. II

Niedziela 24 stycznia 2016 r. 
Sala Św. Bonawentury

7.00 – 13.00 – Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczest-
ników Festiwalu – Bazylika

14.30 – 15.30 – WIELKI FINAŁ – Sala św. Bonawentury 
(werdykt jury, wręczenie nagród, koncert laureatów)
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Tegoroczne zmagania retoryczne na deskach Teresińskiego Ośrodka Kultury 
przybrały jeszcze większy wymiar niż w roku ubiegłym. Rekordowa frekwencja – 135 
uczniów szkół z terenu gminy Teresina podczas Teresińskich Dniach Retoryki i drugie tyle w kon-
kursie na szczeblu powiatowym, z pewnością robi wrażenie. Przeglądy odbyły się w listopadzie oraz 

w grudniu na deskach TOK-u. Komisja jury w składzie Joanna Cieśniewska, Aleksandra Starus i o. 
Damian Karczmar miała ciężki „orzech do zgryzienia”, by wybrać tych najlepszych. Ostatecznie na liście 

laureatów i wyróżnionych uczestników z gminy Teresin znaleźli się:
Teresińskie Dni Retoryki (25-26 listopada):

Kategoria klasy I-III
POEZJA: Złoty Cyceron – Joanna Zemła (SP Teresin), Jagoda Bluszcz (SP Paprotnia), Srebrny Cyceron – Anna Sękiewicz (SP 

Paprotnia), Brązowy Cyceron – Bartosz Bryński (SP Teresin). Wyróżnienia: Kalina Sta-
szewska, Zuzanna Kraśniewska, Wiktor Izak, Piort Starus (SP Teresin), Julia Rybicka (SP 
Szymanów).

Kategoria klasy IV-VI
POEZJA: Złoty Cyceron – Wiktoria Kornacka (SP Teresin), Srebrny Cyceron – Natalia 

Donat (SP Teresin), Srebrny Cyceron – Maja Chojnacka (SP Teresin), Brązowy Cyceron 
– Zuzanna Śmigielska (SP Teresin). Wyróżnienia: Miłosz Żejmo i Karolina Chrzanowska 
(SP Szymanów).

PROZA: Złoty Cyceron – Urszula Żochowska (SP Teresin).
PRZEMÓWIENIA: Złoty Cyceron – Sebastian Błaszczyk (SP Paprotnia), Srebrny Cyce-

ron – Katarzyna Kamionka (SP Teresin). Wyróżnienie: Michał Żochowski (SP Paprotnia).
KABARETY: Złoty Satyr dla Kabaretu „Free-Baksy” z SP Teresin.
Kategoria szkół ponadpodstawowych:
POEZJA: Złoty Cyceron – Marta Marciniak (Gimn. Sióstr Niepokalanek w Szymano-

wie), Srebrny Cyceron – Zuzanna Gołębiowska (Gimn. w Szymanowie), Brązowy Cyce-
ron – Jakub Bartczak (Gimn. w Teresinie). Wyróżnienia: Gabriela Lewandowska, Julia 
Krawczyk, Olga Daczko (wszyscy Gimn. w Teresinie), Krystian Kryszkiewicz i Karolina 
Łasica (Gimn. w Szymanowie).

PROZA: Złoty Cyceron – Antonina Witkowska (LO Sióstr Niepokalanek w Szymano-
wie), Srebrny Cyceron – Jan Wróbel (Gimn. w Teresinie),Brązowy Cyceron – Mateusz 
Grosiak (Gimn. w Teresinie). Wyróżnienia: Zuzanna Gołębiowska (Gimn. w Szymano-
wie), Marta Sendal (Gimn. Sióstr Niepokalanek w Szymanowie).

PRZEMÓWIENIA: Złoty Cyceron – nie przyznano, Srebrny Cyceron – Kinga Sob-
czak (Zespół Szkół w Teresinie). Wyróżnienia: Natalia Cywińska (LO Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie).

KABARETY: Złotego Satyra przyznano Gimnazjum w  Teresinie za spektakl „Chłod-
na bajka meteorologiczna spod Koła Podbiegunowego”. Srebrny Satyr otrzymały artystki 
z Zespołu Teatralnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Natomiast Brą-
zowy Satyr przypadł aktorom z Gimnazjum w Teresinie za spektakl „Hamlet targany”.

Wyróżnienia specjalne w tej kategorii otrzymali: Jakub Bartczak (Gimn. w Teresinie) za 
rolę narratora w spektaklu „Chłodna bajka meteorologiczna spod Koła Podbiegunowego”, 
a  także Anna Deliś – (Gimn. w  Teresinie) za rolę dziewczynki w  spektaklu „Chłodna 

bajka meteorologiczna spod Koła Podbieguno-
wego”.

A  oto lista laureatów z  terenu naszej gminy 
podczas Powiatowych Dni Retoryki, jakie od-
były się 9 i 10 grudnia br. ponownie na deskach 
TOK-u:

Kategoria PRZEMÓWIENIA, wyróżnienia: 
Katarzyna Kamionka (SP Teresin);

Kategoria PROZA, Brązowy Cyceron – Ur-
szula Żochowska (SP Teresin);

Kategoria PROZA, Złoty Cyceron – Jan Wró-
bel, Gimnazjum Teresin, Srebrny Cyceron – An-
tonina Witkowska (LO Sióstr Niepokalanek 
w  Szymanowie). Wyróżnienie specjalne: Marta 
Sendal (Gimn. Sióstr Niepokalanek w  Szyma-
nowie). Wyróżnienia: Marta Marciniak (Gimn. 
Sióstr Niepokalanek w  Szymanowie), Zuzanna 
Gołębiowska (Gimn. Szymanów), Karolina Ła-
sica (Gimn. Szymanów);

Kategoria KABARET, Złoty Satyr – Zespół 
Teatralny (Gimn. Sióstr Niepokalanek w Szyma-
nowie).

Gminna oraz Powiatowa Retoryka 2015
fo
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TO
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Przeżyjmy to jeszcze raz…
czyli ROK 2015 W GMINIE TERESIN

STYCZEŃ
 � Kino za Rogiem otwarte dla publiczności
 � III Szymanowski Orszak Trzech Króli

LUTY
 � XII Zjazd Gmin Kolbiańskich 
w Niepokalanowie

 � VI Halowy Memoriał im. Karola Hibnera 
w łucznictwie

MARZEC
 � Wybory sołeckie w Gminie Teresin
 � Halowe Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego w łucznictwie klasycznym 
i bloczkowym w Teresinie

KWIECIEŃ
 � 75. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
 � X Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
o Puchar Mazowsza Młodzików

MAJ
 � I Teresiński Mityng Lekkoatletyczny dla 
dzieci

 � Gminny Piknik „Rodzina Razem” 
w Szymanowie

CZERWIEC
 � Teresińska Noc Czerwcowa
 � Jubileusz 200-lecia Parafii Mikołajew



czyli ROK 2015 W GMINIE TERESIN
LIPIEC

 � Gmina Teresin w „ZŁOTEJ 100 
SAMORZĄDÓW” – 1 miejsce na 
Mazowszu, 5 miejsce w Polsce

 � 25-lecie samorządności Gminy Teresin

GRUDZIEŃ
 � Włoska gmina Santi Cosma e Damiano 
partnerem Teresina

 � Uroczystości upamiętniające rozstrzelanie 
20 Więźniów z Pawiaka

PAŹDZIERNIK
 � Narodowe Czytanie „Lalki” 
w Szymanowie 

 � Dzień Papieski w Gminie Teresin

LISTOPAD
 � Jubileusz 50-lecia LKS Mazowsze Teresin
 � Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej 
w Szymanowie

WRZESIEŃ
 � Rajd Rowerowy „Od Chełmońskiego do 
Ślewińskiego”

 � Gminne oraz Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP

SIERPIEŃ
 � Zespół Teren C został laureatem 34. 
Pikniku Country Mrągowo 2015

 � Uroczystości odpustowe 
w Niepokalanowie
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HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD GRUDNIA 2015 DO CZERWCA 2016 ROKU

grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Budki Piaseckie S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Dębówka S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Elżbietów S-16; Z-19 S-13; Z-21 S-10; Z-18 S-09; Z-17 S-06; Z- 14 
zielone-15

S-04; Z- 12 
zielone-13

S-01, 29; Z- 09 
zielone-10

Gaj S-16; Z-19 S-13; Z-21 S-10; Z-18 S-09; Z-17 S-06; Z- 14 
zielone-15

S-04; Z- 12 
zielone-13

S-01, 29; Z- 09 
zielone-10

Granice – ul. Kaska S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-14

S-05; Z- 12 
zielone-12

S-02,30; Z- 09 
zielone-09

Granice – ul. Graniczna S-17; Z-10 S-14; Z-07 S-11; Z-04 S-10; 
Z-03,31

S-07; Z- 28 
zielone-14

S-05; Z- 21 
zielone-12

S-02,30; Z- 23 
zielone-09

Granice (bez nazw ulic) S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-14

S-05; Z- 12 
zielone-12

S-02,30; Z- 09 
zielone-09

Granice posesje o nr 26A, 26B, 37, 42, 42a, 
47, 49, 51, 52a, 53 i 53a S-17; Z-10 S-14; Z-07 S-11; Z-04 S-10; 

Z-03,31
S-07; Z- 28 
zielone-14

S-05; Z- 21 
zielone-12

S-02,30; Z- 23 
zielone-09

Izbiska S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Kawęczyn S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-15

S-06; Z- 12 
zielone-13

S-03; Z- 09 
zielone-10

Lisice S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Ludwików S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-15

S-06, 31; Z- 12 
zielone-13

S-28; Z- 09 
zielone-10

Maszna S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Maurycew S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-15

S-06; Z- 12 
zielone-13

S-03; Z- 09 
zielone-10

Mikołajew S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Nowa Piasecznica S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Nowe Gnatowice S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Nowe Paski S-16; Z-19 S-13; Z-21 S-10; Z-18 S-09; Z-17 S-06; Z- 14 
zielone-14

S-04; Z- 12 
zielone-12

S-01, 29; Z- 09 
zielone-09

Pawłowice S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Pawłówek S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-15

S-06; Z- 12 
zielone-13

S-03; Z- 09 
zielone-10

Seroki- Parcela S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Seroki- Wieś S-15; Z-19 S-12; Z-21 S-09; Z-18 S-08; Z-17 S-05; Z- 14 
zielone-14

S-06, 31; Z- 12 
zielone-12

S-28; Z- 09 
zielone-09

Skrzelew S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-15

S-06; Z- 12 
zielone-13

S-03; Z- 09 
zielone-10

Skotniki S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Stara Piasecznica S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Stare Paski S-16; Z-19 S-13; Z-21 S-10; Z-18 S-09; Z-17 S-06; Z- 14 
zielone-14

S-04; Z- 12 
zielone-12

S-01, 29; Z- 09 
zielone-09

Strugi S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-14

S-06; Z- 12 
zielone-12

S-03; Z- 09 
zielone-09

Szymanów S-18; Z-19 S-15; Z-21 S-12; Z-18 S-11; Z-17 S-08; Z- 14 
zielone-15

S-06; Z- 12 
zielone-13

S-03; Z- 09 
zielone-10

Teresin – ul. Kaska S-14; Z-19 S-11; Z-21 S-08; Z-18 S-07; Z-17 S-04; Z- 14 
zielone-13

S-02,30; Z- 12 
zielone-11

S-27; Z- 09 
zielone-08

Teresin (bez ul. Kaskiej) S-14; Z-10 S-11; Z-07 S-08; Z-04 S-07; 
Z-03,31

S-04; Z- 28 
zielone-13

S-02,30; Z- 21 
zielone-11

S-27; Z- 23 
zielone-08

Granice z nazwami ulic bez ul. Kaskiej 
i Granicznej S-17; Z-10 S-14; Z-07 S-11; Z-04 S-10; 

Z-03,31
S-07; Z- 28 
zielone-14

S-05; Z- 21 
zielone-12

S-02,30; Z- 23 
zielone-09

Paprotnia S-16; Z-10 S-13; Z-07 S-10; Z-04 S-09; 
Z-03,31

S-06; Z- 28 
zielone-14

S-04; Z- 21 
zielone-12

S-01,29; Z- 23 
zielone-09

Teresin-Gaj S-16; Z-10 S-13; Z-07 S-10; Z-04 S-09; 
Z-03,31

S-06; Z- 28 
zielone-13

S-04; Z- 21 
zielone-11

S-01,29; Z- 23 
zielone-08

Topołowa S-16; Z-19 S-13; Z-21 S-10; Z-18 S-09; Z-17 S-06; Z- 14 
zielone-14

S-04; Z- 12 
zielone-12

S-01, 29; Z- 09 
zielone-09

Witoldów S-17; Z-19 S-14; Z-21 S-11; Z-18 S-10; Z-17 S-07; Z- 14 
zielone-15

S-05; Z- 12 
zielone-13

S-02,30; Z- 09 
zielone-10

Zabudowa wielorodzinna Z- 10; 
Z- 19 Z-07; Z-21 Z-04; Z-18 Z-03; Z-17 

Z-31 Z- 14; Z- 28 Z- 12; Z- 21 Z- 09; Z- 23

LEGENDA: S- odpady zebrane selektywnie, Z- odpady zmieszane, zielone- odpady zielone
Odpady w określonych terminach należy wystawiać do drogi publicznej przed godz. 6.30.

miesiąc
miejscowość
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SKLEPY
 y 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.

 y Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały  
asortyment.

 y Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
 y 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.

 y Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1,  
zniżka 8% na cały asortyment.

 y Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, ul. Szymanowska 2, zniżka 5% na podręczniki i artykuły  
szkolne, oraz lektury.

 y Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia, ul. Cmentarna, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
 y Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Teresin, ul. Kwiatowa 1, 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną. 
yy P.H.U VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. 
yy FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja. 
yy F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.
yy Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.

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

USŁUGI
 y Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
 y 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.

 y 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.

 y Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
 y Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
 y Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
 y Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów. 
yy 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.
yy 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. 
yy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW” Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, 15% zniżki na OC 
i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% 
zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. 
yy AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka – 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.
yy„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 
27/6, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna 
zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
rolniczych.
yy Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy 
w wypełnianiu PIT-ów rocznych.
yy Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi doradztwa podatkowego.

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
yy Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
yy Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
yy 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:
yy F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, 16 czerwca 2014 r. uruchomiona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek w wielu 
atrakcyjnych miejscach w całej Polsce. Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”
Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:
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Podczas rozegranych w  Żyrardowie Międzypowiato-
wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w  mini-koszykówce 
dziewcząt i  chłopców, powiat sochaczewski reprezen-
towała w  obu kategoriach Szkoła Podstawowa im. św. 
Maksymiliana Kolbego z Teresina.

W  rywalizacji dziewcząt podopieczne Krystiana 
Krawczyka wspięły się na wyżyny swoich umiejętności 
osiągając historyczny sukces zajmując trzecie miejsce 
w turnieju.

Podopieczni Macieja Starusa pomimo braków kadro-
wych (w zawodach nie mogło uczestniczyć aż czterech 
podstawowych zawodników) dzielnie walczyli i  osta-
tecznie zawody ukończyli na piątej pozycji. Serdecznie 
gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy uczniów z Te-
resina.

SP Teresin

Podczas rozegranych w Kraśniku Mistrzostw Województwa Lubelskie-
go Młodzików, Młodziczek, Kadetów i Kadetek w zapasach w stylu wol-
nym, reprezentanci LKS Greiner Mazowsze aż sześciokrotnie stawali na 
podium tej prestiżowej imprezy. Cztery razy złoto i dwa razy srebro – to 
dorobek naszych zapaśników, którym serdecznie gratulujemy, podobnie 
jak i ich szkoleniowcom. Oto osiągnięte rezultaty:

MŁODZICZKI: Julia Zawadzka – I miejsce w kat. wagowej do 62 kg
MŁODZICY: Fabian Niedźwiedzki – II miejsce w kat. wagowej do 35 

kg, Albert Kozłowski – II miejsce w kat. wagowej do 53 kg, Filip Wiśniew-
ski – I miejsce w kat. wagowej do 73 kg, Hubert Wiśniewski – I miejsce 
w kat. wagowej do 85 kg.

KADECI: Hubert Antolak – I miejsce w kat. wagowej do 76 kg. Gratu-
lujemy!

Tegoroczne Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w tenisie stołowym po raz kolejny należały do reprezentacji 

Budek Piaseckich. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy podźwi-
gnęli ciężar bycia faworytami turniejów i w wielkim stylu zdoby-

li tytuł najlepszych w powiecie so-
chaczewskim w  tej kategorii wie-
kowej. Ekipy prowadzone przez 
trenera Radosław Jurzyka po prostu są skazane na sukces, bo przecież medalowych 
występów tych aż trudno zliczyć.

Podobnie jak zespoły tenisowe z Gimnazjum w Szymanowie. Tu również dziewczęta, 
jak i chłopcy zdominowali tegoroczną rywalizację o tytuł drużynowego mistrza, poko-
nując wiele innych szkół z  terenu powiatu. Opiekunem szymanowskiej reprezentacji 
jest Ryszard Niedźwiedzki. Dodajmy, że w tenisowej klasyfikacji gimnazjalistów srebro 
wywalczyli zawodnicy z Gimnazjum Teresin. Tak więc tenis stołowy to kolejna dyscy-
plina sportowa, w której uczniowie z gminy Teresin są najlepsi spośród innych szkół 
z Sochaczewa i okolic. Gratulujemy!

Pingpongowa dominacja 
naszych uczniów

Koszykarki z medalami Na zapaśniczym podium
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Prosto z Gminy
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Zakład Pogrzebowy

sc.
Dariusz Szymaniak   &   Ryszard Siennicki
tel. 666-869-323               tel. 698-920-800

JAKTORÓW ul. Warszawska 4, tel. zak. 46-895-11-55
PAPROTNIA ul. o. M. Kolbego 6 (obok poczty),  

tel. zak. 22-245-23-65
Zakład czynny od pon. do pt., 8.00 do 17.00, w sob. do 13.00

Pełna obsługa całodobowa
e-mail: haron0@op.pl      www.haron.ns48.pl

Przewozy z domów, mieszkań, hospicjów i szptali.
Transport międzynarodowy.

Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki,  
stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.
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Z okazji 50-lecia 
klubu LKS Mazowsze 
Teresin prezentujemy 
wywiad z  Ryszardem 

Niedźwiedzkim, preze-
sem, trenerem i  byłym 

zawodnikiem teresińskiego 
klubu.

Wróćmy jeszcze do jubileuszo-
wych uroczystości, jak oceniasz ich prze-
bieg?

Przede wszystkim cieszy fakt, iż tak 
wiele osób odpowiedziało na zaproszenie 
i  przybyło na uroczystą galę jubileuszu 
50-lecia LKS Mazowsze Teresin. Była 
to wspaniała okazja do zaprezentowa-
nia osiągnięć sportowych, wyróżnienia 
najlepszych zawodników, zaprezentowa-
nia szkoleniowców oraz podziękowania 
wszystkim tym, którzy wspierali i wspiera-
ją działalność klubu. Możliwość spotkania 
po latach, lub poznania byłych i obecnych 
zawodników, trenerów, działaczy, ludzi, 
którzy tworzyli historię Klubu, jest nieza-
pomnianym doświadczeniem. Myślę, że 
wiele radości zebranym dał występ pio-
senkarza Rafała Brzozowskiego, zresztą też 
byłego zapaśnika.

No właśnie, nieczęsto zdarza się, by 
w  jednym miejscu spotkało się tylu lu-
dzi, którzy tworzą historię klubu. Wy 
pamiętaliście też o  tych, których już 
z nami nie ma.

Pamięć o  tych, którzy odeszli, zebrani 
uczcili minutą ciszy. W  bardzo pięknych 
i  wzruszających słowach podziękowała 
pani Teresa Stempień za pamięć o  zmar-
łym w  ubiegłym roku mężu Wiesławie 
Stempniu, który był inicjatorem powsta-
nia Klubu oraz pierwszym trenerem sekcji 
zapaśniczej.

Podczas gali panowała zgodna opi-
nia, że LKS Mazowsze Teresin to jeden 
z najlepszych klubów, o ile nie najlepszy 
na terenie nie tylko województwa, ale 
całego kraju, szczególnie jeśli chodzi 
o  współzawodnictwo dzieci i  młodzie-
ży. Z czego wynika ten fakt, że jesteście 
tak niezwykle szanowani w  środowisku 
sportowym?

System współzawodnictwa obejmuje 
wyniki osiągnięte w  zawodach takich jak 

– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe 
Mistrzostwa Polski. Prowadzony jest na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i  Turystyki 
i  jest wyznacznikiem w  realizacji wielu 

programów wspierania szkolenia. 
Jeżeli za złoty medal młodzik 

dostaje 3pkt, kadet 9pkt., 
junior15 pkt., młodzieżo-

wiec 25pkt., a Mazowsze 
Teresin zdobywa łącz-

nie 318 pkt w roku 2014 roku, to można 
śmiało stwierdzić, że poziom szkolenia jest 
jak najbardziej okej. Nadmienię, że klu-
czem do sukcesu jest systematyczna praca 
i  zaangażowanie wielu ludzi. Warunki lo-
kalowe, wsparcie z  samorządu gminnego, 
współpraca z  firmami i  przedsiębiorcami, 
współdziałanie ze szkołami i  instytucjami 
sportowymi, to wszystko wpływa na ja-
kość naszej pracy.

Kto tworzy sztab trenerskim klubu, je-
śli chodzi o poszczególne sekcje?

Jeśli chodzi o  łucznictwo to Katarzyna 
Klata, Alicja Maciągowska i  Ryszard Ko-
walski. W  zapasach – Artur Albinowski, 
Ryszard Śliwiński, Sławomir Rogoziński, 
Robert Rybicki i  moja skromna osoba. 
Natomiast Bogusław Cierech szkoli lekko-
atletów.

O  ile zapasy i  łucznictwo to tradycja 
klubu, a  Teresin najczęściej kojarzony 
jest właśnie z  tymi sekcjami, to lekko-
atletyka jest chyba najmłodszą sekcją?

Funkcjonuję od dwóch lat, a  już może 
się pochwalić medalami Mistrzostw Pol-
ski – brąz i  srebro zdobyte przez Klaudię 
Cybulską.

W  latach osiemdziesiątych poważne 
sukcesy notowali też kolarze i  cięża-
rowcy. Czy jest jakaś szansa, aby kiedyś 
spróbować reaktywować te sekcje w LKS 
Mazowsze?

Jak wcześniej wspomniałem, jest wiele 
czynników wpływających na funkcjono-
wanie szkolenia sportowego. Za hasłem 
reaktywacja muszą stanąć ludzie. Muszą to 
być specjaliści znający się rzeczy. W przy-
padku kolarstwa niezbędne są znaczne 
środki finansowe. Teresin posiada kilka 
klubów sportowych, oferta sportowa dla 
dzieci i młodzieży jest szeroka, nasuwa się 
kolejne pytanie, czy sekcje znajdą zaintere-
sowanych. Sprawa jest otwarta, jeżeli znaj-
dą się ludzie i plan działania, to możemy 
podjąć temat.

Czy Twoim zdaniem poprzedni preze-
si Mazowsza mieli troszkę łatwiej?

Przede mną było ich siedmiu. Pozwolę 
sobie ich wymienić w  kolejności chrono-
logicznej – Zygmunt Seroczyński, Stefan 
Grzybek, Tadeusz Koryś, Wojciech Wroń-
ski, Marek Olechowski, Jerzy Haber, To-
masz Sękulski. Z  pewnością jedni mieli 
łatwiej, inni zdecydowanie trudniej. Naj-
trudniejszym okresem był czas transfor-
macji ustrojowej, zmieniająca się sytuacja 
gospodarczo – polityczna sprawiała, iż 
sport stał się sprawą trzeciorzędną. Pomi-
mo wszystkich zawirowań, Klub cieszy się 
z  tego pięknego jubileuszu. Śmiało moż-
na stwierdzić, że prezesi dobrze wypełnili 
swoją misję.

Proszę powiedzieć, z  jakimi proble-
mami zmaga się obecny prezes LKS Ma-

zowsze Tere-
sin?

Z  niepoko-
jem obserwuję 
z m n i e j s z a j ą -
cy się poziom 
s p r a w n o ś c i 
ogólnej dzieci. 
Będąc nauczy-
cielem wycho-
wania fizyczne-
go oraz trene-
rem, widzę konieczność zmian w zakresie 
wychowania fizycznego w  klasach 0-3. 
Lekcje WF w  tych klasach muszą prowa-
dzić specjaliści. Ważną sprawą jest podsta-
wa programowa wychowania fizycznego, 
musi ulec zmianie. Kolejną rzeczą, która 
wymaga systemowych rozwiązań to kwe-
stia sportowców, którzy kończą edukację 
i  rezygnują z  dalszego szkolenia na rzecz 
podjęcia pracy. Jest to ogólnie bolączka 
całego sportu w Polsce. Myślę tu o powro-
cie do państwowego systemu stypendiów 
sportowych, który funkcjonował do końca 
lat osiemdziesiątych. Była to kwota w wy-
sokości średniej pensji krajowej. A tak wie-
lu młodych ludzi zmuszonych jest kończyć 
karierę sportową.

Jednak wsparcie samorządu w działal-
ności klubu zapewne stanowi ogromną 
pomoc w realizacji planów?

Podstawą funkcjonowania klubu jest 
wsparcie, jakiego udziela Gmina Tere-
sin. Środki, jakie dostajemy, pozwalają na 
szkolenie w  zakresie prowadzenia trenin-
gów, wyjazdów na zawody, zgrupowania 
szkoleniowe, organizacje zawodów sporto-
wych. Przekłada się to wszystko na wyniki 
sportowe, które pozwalają na korzystanie 
z  programów wspierających kluby przez 
Ministerstwo Sportu i  Turystyki oraz 
Urząd Marszałkowski.

Na koniec zapytam, co najbardziej 
wspominasz ze swojej kariery zapaśnika?

Po zdobyciu brązowego medalu, a w na-
stępnym roku srebrnego Mistrzostw Pol-
ski, doznałem kontuzji ręki. Po trzech 
latach zdobywałem złoto Mistrzostw Pol-
ski Juniorów i pomyślałem – teraz medal 
Igrzysk Olimpijskich. Były marzenia, jed-
nak rzeczywistość zweryfikowała śmiałe 
plany. Nie rezygnuję, czego nie zdobyłem 
jako zawodnik, może zdobędę jako trener 
i prezes.

Tego przede wszystkim życzę, jak i dal-
szego, prężnego rozwoju klubu. Dziękuję 
za rozmowę.

Również dziękuję i korzystając z okazji, 
pozdrawiam wszystkim sympatyków LKS 
Mazowsze Teresin.

Rozmawiał Marcin Odolczyk
Źródło: sochaczewianin.pl

Mazowsze idzie naprzód
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Zapraszamy do sklepu na zakupy
ul. Szymanowska 19

- atrakcyjne ceny
- szeroki asortyment

- możliwość płacenia kartą

GMINNA 
SPÓŁDZIELNIA 

„Samopomoc 
Chłopska”

przyjdź, zobacz, zadzwoń.
Pomieszczenia do wynajęcia 

w Gminnej Spółdzielni "SCH" w Teresinie

ul Szymanowska 19 
tel. 46 861 37 10 lub 502 695 800
sekretariatgsteresin@gmail.com

Potrzebny Ci lokal do 
prowadzenia dzialalnosci?

STOMATOLOGIA
lek. dent. Mariusz Cierech

NZOZ Ter-Med Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy  

726 718 849

Stomatologia Zachowawcza
Protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów
Zdjęcia RTG
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Po raz piąty Gmina Teresin była organi-
zatorem prestiżowej imprezy tenisowej sa-
morządowców. W Halowych Mistrzostwach 
Polski 2015 pracowników samorządowych 
w tenisie ziemnym wystartowała rekordowa 
liczba 40 zawodników. Turniej rozegrano na 
kortach obiektu KampinoSport w  Starych 
Babicach. W ciągu trzech dni 4-6 grudnia br. 
na kortach nie zabrakło emocji i niezwykle 
zaciętych pojedynków. Dla nas najważniej-
szy jest fakt, iż radny gminy Teresin Hubert 
Konecki wywalczył tytuł indywidualnego 
wicemistrza kraju! Jakby tego było mało, to 
w  grze deblowej razem z  Jerzym Bieńkiem 
z Rzeszowa wywalczyli trzecie miejsce.

Samorządowiec, sołtys Szymanowa, 
a  przede wszystkim miłośnik i  trener gry 
w  tenisa ziemnego po raz czwarty zdobył 
srebro w  grze pojedynczej. Co warte pod-
kreślenia, w  każdej edycji Mistrzostw Ko-
necki był jednym z najlepszych zawodników, 
jako jedyny w pięcioletniej historii imprezy 
zawsze grał w finale! W 2011 stanął na naj-
wyższym stopniu podium w grze singlowej. 
Złoty medal wywalczył wspólnie z  wójtem 
Markiem Olechowskim w  2012 roku w  de-
blu, a rok później obaj zdobyli brąz. W tym 
roku brązowy krążek w grze podwójnej zdo-
był Konecki. Niestety, wójt Olechowski z po-
wodu kontuzji nie wystartował w tegorocz-
nych mistrzostwach. W każdym bądź razie, 
reprezentanci naszej gminy zawsze dają nam 
powód do satysfakcji. Również jako gospo-
darze zawodów. Poza Gminą Teresin do 
grona organizatorów tej cieszącej się uzna-
niem w całej Polsce imprezy zaliczają się też 

– Gmina Babice Stare, Powiat Sochaczewski, 
Powiat Warszawski Zachodni. Na starcie 
stanęli samorządowcy z niemal każdego za-
kątka kraju – z Poznania, Rzeszowa, Konina, 
Zakopanego, Redy, Ryk, Szczecinka czy Zło-
towa. Wszyscy ocenili imprezę jako bardzo 
udaną i  potrzebną. Zawody sędziował arbi-
ter międzynarodowy Ariel Łukasz Lisowski 
oraz sędzia strefowy Jakub Załuski.
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Za nami Tenisowe Mistrzostwa 
Polski Samorządowców
Hubert Konecki na podium!




