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INWESTYCJE 2016 ROKU
W mijającym roku budżetowym Gminy Teresin na inwestycje wydano blisko 4,8 mln złotych. Wykonana została zdecydowana większość zaplanowanych inwestycyjnych zadań.
Tradycyjnie najważniejszą pozycję stanowiły
wydatki na lokalne drogi, chodniki, mosty
i miejsca postojowe. Na ten cel wydano 3,1 mln
złotych.
Przetarg na generalny remont ulicy Lipowej
w Teresinie, największej tegorocznej inwestycji drogowej rozstrzygnięty został za kwotę 949
tysięcy złotych. Koszty tego zadania wzrosną
z tytułu wycinki starych schorowanych drzew
i nasadzenia nowych na wiosnę przyszłego roku.
Ponad 540 tysięcy kosztowała przebudowa drogi
w Pawłówku, z czego blisko połowę Gmina Teresin pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych. Nowe nakładki asfaltowe powstały
w Teresinie (ul: Dębowa, Teresińska, Kaska
- kontynuacja), Paprotni (przy torach kolejowych k. przejazdu), Starych Paskach (połączenie
z gminą Sochaczew) i Skrzelewie (odcinek).
Remontem zostały objęte drogi tłuczniowe
m.in. w Granicach, Nowej Piasecznicy i w Pawłowicach. Poprawione zostały chodnikowe ciągi
komunikacyjne w Teresinie – przy Alei XX-lecia
i przy Osiedlu RSP.
Ważną pozycją w tegorocznych inwestycjach
były obiekty komunalne, a wśród nich m.in.
adaptacja komunalnego budynku w Kawęczynie na cele mieszkalne oraz remont mieszkań
komunalnych w Szymanowie. W Elżbietowie,
Masznie i Szymanowie zbudowane zostały
nowe place zabaw. Wyremontowany został rów-

nież budynek Urzędu Gminy (po byłej aptece).
Modernizację przeszła też świetlica wiejska
w Masznie. Nowe odcinki sieci wodociągowej powstały w Paprotni i Masznie. W mijającym roku kontynuowana była rozbudowa sieci
oświetlenia ulicznego, m.in. w Budkach Piaseckich, Elżbietowie, Granicach, Izbiskach, Ludwikowie, Paprotni i Serokach Wsi.
W ramach przygotowania przyszłych inwestycji wykonano dokumentację projektowo-techniczną m.in. oczyszczalni ścieków
w Kawęczynie i Skotnikach, ścieżki rowerowej
w Szymanowie, chodnika w Lisicach, Paprotni
i Serokach oraz oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Teresin.

Elżbietów - nowy plac zabaw

Maszna - nowy plac zabaw

Paprotnia - ulica wzdłuż torów kolejowych

Pawłówek - zmodernizowana w kierunku Skrzelewia

Stare Paski - droga po remoncie

Szymanów - odniowiony budynek komunalny

Teresin - ulica Dębowa

Teresin - ulica Lipowa

Teresin - ulica Teresińska

Teresin - przebudowany
chodnik przy Al.-XX-lecia

GMINA AKTYWNA INWESTYCYJNIE
Kolejne warte podkreślenie wyróżnienie dla Gminy Teresin. Tym razem
jeśli chodzi o ogólnopolski ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju.
Otóż wśród blisko 2,5 tys. sklasyfikowanych samorządów w Polsce,
gmina Teresin uplasowała się na dość wysokim 122 miejscu pod względem wydatków majątkowych na mieszkańca. Natomiast pod względem
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procentowego udziału inwestycji w stosunku do całego budżetu nasza
gmina zajęła 144 lokatę. Badając wydatki majątkowe inwestycyjne na
mieszkańca, twórcy rankingu przyznawali po jednym punkcie za każde
10 zł. Z kolei określając odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie, przyznawano gminom po jednym punkcie za każdy
procent.
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MNIEJSZY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę o wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2017. Trzeba przyznać, że zmiana jest
na plus, bo stawki albo zostały utrzymane,
albo obniżone.
Na dotychczasowym poziomie – 0,88 zł od
1m2 powierzchni utrzymany został podatek od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków. Z kolei od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników wodnych zapłacimy teraz 4,54 zł (było
4,58 zł) od 1 ha powierzchni. Zmniejszeniu
ulega też stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obej-

mujące wyłącznie te rodzaje budowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tychże gruntów upłynęły 4 lata, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego). Teraz wynosić
będzie 2,98 zł (było 3zł ) za m2.
Na dotychczasowym poziomie 0,33 zł od 1m2
powierzchni utrzymano podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego.
Z kolei stawka od 1m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych wciąż wynosić będzie
0,73 zł. Utrzymana będzie też wysokość podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 22,60 zł od
1m2 powierzchni użytkowej.
Zmniejszy się natomiast stawka podatku od
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

Teraz za 1m2 powierzchni użytkowej zapłacimy 10,59 zł czyli o 9 gr. mniej niż w roku bieżącym.
Obniżona została stawka podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń do poziomu 4,61 zł
(było 4,65 zł) od 1m2.
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 podatkach i opłatach lokalnych.
Marcin Odolczyk

PREFERENCYJNY PODATEK TRANSPORTOWY
Przyszłoroczne stawki podatku
od środków transportu w gminie Teresin nie ulegną zmianie.
O utrzymaniu dotychczasowych
wysokości zadecydowała Rada
Gminy, która w tym temacie nie
wprowadza żadnych zmian już od
kilku lat. To ukłon w stronę przede
wszystkim przedsiębiorców, których z roku na rok na terenie Teresina przybywa.
W 2017 roku nadal obowiązywać
będą preferencyjne stawki. Osoby fizyczne i osoby prawne będące
właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, na
które środek transportowy jest zarejestrowany mogą zatem składać,
w terminie do dnia 15 lutego lub
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
deklarację na podatek od środków
transportowych. Rzeczywiście, analizując stawki podatku trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków
transportu w gminie Teresin można
zaoszczędzić spore kwoty.
Oto stawki obowiązujące w gminie
Teresin:
/1/ od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 100,- zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton
włącznie – 100,- zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
– 100,- zł;
/2/ od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku do uchwały;
/3/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 100,-zł.
/4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku do uchwały;
/5/ od przyczep i naczep, które

łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego –
100 zł
/6/ od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, według sta-

wek określonych w załączniku do
uchwały;
/7/ od autobusów, w zależności
od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 200,- zł
b) równej i większej niż 22 miejsca
– 200,- zł
O wszystkich szczegółach dotyczących stawek podatku od środków
transportowych w gminie Teresin
na rok 2017 można dowiedzieć
się w Referacie Podatków i Opłat
Lokalnych w Urzędzie Gminy Teresin lub pod nr tel. 46 864 25 37.

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (46) 86-138-15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl;
Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6,
tel.: 46 862 96 57, 46 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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O FUNDUSZACH ZEWNĘTRZNYCH

W połowie tego roku Gmina Teresin złożyła wniosek
o środki unijne w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020 „Adaptacja budynku dworca
w Teresinie wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu na cele
kulturalno-artystyczne –
„Dworzec TO.Kultura!”.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do oferty
kulturalno-artystyczno
-edukacyjnej dla wszystkich mieszkańców gminy
Teresin oraz turystów.
Prace
modernizacyjne
i renowacyjne, przeprowadzone w ramach niniejszego projektu służą
dostosowaniu istniejącego
obiektu do nowych funkcji
kulturowych oraz edukacyjnych. W obiekcie prowadzone będą warsztaty
filmowe oraz plastyczne.
Projekt przyczyni się do
zapewnienia wysokiej jakości trwałego wyposażenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia zbiorów

będących w posiadaniu instytucji kulturalnych gminy Teresin: Teresińskiego
Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej
w Teresinie oraz Wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
Udostępnione
zasoby
zostaną
ucyfrowione.
W obiekcie będzie możliwość wypożyczenia książek w formie e-booków.
Maksymalny poziom dofinansowania - 80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość projektu:
5.200.000 zł dofinansowanie: 2.700.000 zł. Wniosek
został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny
formalnej. Obecnie podlega ocenie merytorycznej.
W przypadku pozyskania
dofinansowania projekt
powinien zostać zrealizowany do końca czerwca
2018 roku.
Drugim dużym wnioskiem z którym Gmina
Teresin wystąpiła wspólnie z Sochaczewem, Nową
Suchą i Rybnem są „Odnawialne Źródła Energii”.

Realizacja projektu polega
na montażu odnawialnych
źródeł energii na obiektach prywatnych oraz
budynkach użyteczności
publicznej na terenie wyżej wymienionych gmin.
W
ramach
projektu
w Gminie Teresin zamontowane zostaną trzy rodzaje odnawialnych źródeł
energii: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz
kotły na biomasę. Projekt
jest współfinansowany ze
środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach RPO Woje-

wództwa Mazowieckiego.
Wysokość dofinansowania wyniesie 80 % kosztów
kwalifikowanych.
W przypadku pozyskania
dofinansowania projekt
powinien zostać zrealizowany najpóźniej do końca
czerwca 2018 r. Zamontowane instalacje przez
5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy partnerskiej
i przez ten czas zostaną
użyczone do bezpłatnego
użytkowania właścicielom
nieruchomości. Po pięciu
latach zostaną przekazane właścicielom posesji.
Wniosek złożony został we
wrześniu. Obecnie podlega ocenie formalnej.
Również Gmina Teresin
wspólnie z Mszczonowem
i Nową Suchą wystąpiła
z wnioskiem do programu
„Edukacja dla rozwoju regionu” w ramach obecnego RPO. Wniosek złożony
został przez firmę LeanTech, która pełni w projekcie rolę lidera projektu.
Dzięki udziałowi w projekcie zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia
w
zakresie
wsparcia
uczniów z trudnościami
w nauce i zajęcia wspomagające rozwój dzieci

i młodzieży szczególnie
uzdolnionej.
W ramach projektu planowany jest zakup dla szkół
nowoczesnego
sprzętu
oraz materiałów dydaktycznych,
wspomagających wysoką jakość kształcenia.
Dodatkowo projekt umożliwia nauczycielom doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych poprzez udział
w specjalistycznych kursach i studiach podyplomowych.
Pod koniec listopada
w świetlicy wiejskiej
w OSP Paprotnia odbyło
się spotkanie warsztatowe
dotyczące
wypełniania
wniosku i biznesplanu.
Warsztaty zorganizowane zostało przez Urząd
Gminy Teresin oraz Stowarzyszenie LGD „Ziemia
Chełmońskiego” w związku planowanym naborem
wniosków dla przyszłych
przedsiębiorców (podejmowanie
działalności
gospodarczej) i obecnych
przedsiębiorców (rozwijanie działalności gospodarczej). W szkoleniu uczestniczyło ponad 80 osób.

Z PRAC RADY GMINY
Po raz dwudziesty dziewiąty w tej kadencji obradowała Rada Gminy Teresin. Podczas sesji
w dniu 14 grudnia dokonano zmian w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Teresin obejmującego
część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj. Podjęto też uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Teresin z orga-
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nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. W dalszej części obrad rada
przegłosowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokonano również zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Po-

wiatu Sochaczewskiego. Na zakończenie roboczej części sesji Rada Gminy wprowadziła też
zmiany w aktualnym budżecie Gminy Teresin.
Ponadto zebrani zapoznali się z informacją
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Teresin w roku szkolnym 2015/2016, którą
zaprezentował Bogusław Bęzel, Pełnomocnik
Wójta ds. Oświaty w Gminie Teresin.
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ZAPRASZAMY NA XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK ‘2017

Zgodnie z tradycją, styczniowy weekend w gminie Teresin upłynie przede wszystkim pod znakiem Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Popularny już
nie tylko w naszym kraju konkurs pod hasłem „NASZE
WIECZNE KOLĘDOWANIE ‘2017” organizowany jest
już po raz siedemnasty!
Na festiwal, który odbędzie się w dniach 27-29 stycznia
2017r. zaprasza Teresiński Ośrodek Kultury oraz Klasztor Ojców Franciszkanów. Artyści zaprezentują nam
swój wokalno-muzyczny talent na kameralnej scenie
w sali św. Bonawentury w Niepokalanowie. Wstęp wolny.
Oto ramowy program festiwalu:

Sobota 28 stycznia 2017r. - 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 29 stycznia 2017r. – sala św. Bonawentury
7.00 – 13.00 - Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu
uczestników Festiwalu (Bazylika w Niepokalanowie)
14.30 – 15.30 - WIELKI FINAŁ – werdykt jury, wręczenie nagród, koncert laureatów (sala św. Bonawentury).

Piątek 27 stycznia 2017r. – Teresiński Ośrodek Kultury,
sala św. Bonawentury
16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą
Ptaszyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bonawentury)

KOMUNIKAT GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ
Informujemy, iż na dzień 18 stycznia (środa) 2017 roku zaplanowane
jest Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Obrady rozpoczną
się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie, 2. Wybór statutowych władz
Zgromadzenia, 3. Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 4. Dyskusja i wnioski, 5. Podjęcie uchwał, 6. Zakończenie obrad.
Leszek Jarzyński
prezes GSW w Teresinie
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Z ogromnym żalem żegnamy naszą serdeczną koleżankę

Danutę Koźlicką
Pracownika referatu finansów w Urzędzie Gminy Teresin
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia
Wójt Marek Olechowski i pracownicy Urzędu Gminy
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GRATULACJE DLA
GENERAŁA Z GRANIC

Prezydent Andrzej Duda
mianował 15 oficerów Sił
Zbrojnych RP na stopnie generalskie. Jednym
z mianowanych jest płk
pil. Cezary Wiśniewski mieszkaniec naszej gminy. Nominacje generalskie wręczone zostały
w dniu 29 listopada
br. podczas odbywających się w Gdyni
uroczystości 98.
rocznicy odtworzenia
Marynarki Wojennej,
a także
podczas
uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Panu Cezaremu,

mieszkańcowi
Granic,
serdecznie
gratulujemy
tak znamiennego awansu
i życzymy jak największej
satysfakcji z wykonywania
nowych obowiązków oraz
sukcesów zarówno w życiu
zawodowym jak i prywatnym.

Studia Polityki Obronnej.
Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1991 roku płk
Cezary Wiśniewski pełnił
służbę w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na
stanowisku starszego pilota. W 2001 roku został

wyznaczony na stanowisko młodszego specjalisty
w Dowództwie 2 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Od
września 2002 roku płk
Cezary Wiśniewski piastował stanowisko szefa sekcji
w 10 Eskadrze Lotnictwa
Taktycznego, a następnie
w 3 Eskadrze Lotnictwa
Taktycznego. W roku 2006
został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy w 6 Eskadrze Lotnictwa
Taktycznego, by 2007 roku
powrócić do 3 Eskadry
Lotnictwa Taktycznego na
stanowisko dowódcy eskadry. W latach 2008-2011
związany był z 31 Bazą
Lotnictwa
Taktycznego
gdzie pełnił służbę na stanowisku dowódcy grupy,
a następnie dowódcy bazy.
W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko szefa
oddziału w Dowództwie Sił

Powietrznych. Kolejnym
stanowiskiem jakie zajmował płk Cezary Wiśniewski
było stanowisko zastępcy dowódcy, a od 2015
roku dowódcy 4 Skrzydła
Lotnictwa Szkolnego. Od
4 lutego 2016 roku zajmuje stanowisko Szefa
Inspektoratu Ministerstwa
Obrony Narodowej do
Spraw Bezpieczeństwa Lotów – Przewodniczącego
Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Państwowego. Mianowany
na stopień pułkownika
w 2010 roku. Od listopada
2016 r. Inspektor Sił Powietrznych.
Źródło: Lotnicza Polska;
mon.gov.pl
fot. mjr Robert Siemaszko
(CO MON / Lotnicza
Polska / SP Teresin)

Generał Cezary Wiśniewski urodził się 3 marca
1969 roku w Sannikach.
Oficer jest absolwentem
Wyższej Oficerskiej Szkoły
Lotniczej, Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii Obrony
Narodowej, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Akademii Sił Powietrznych
USA w Maxwell, w której
ukończył Podyplomowe

WIELKIE PIECZENIE PIERNIKÓW W OSP SKRZELEW

W niedzielę 4 grudnia
w siedzibie Ochotniczej
Straży Pożarnej Skrzelew
dzieci wykazywały swo-
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je zdolności kulinarne
z olbrzymim zainteresowaniem i pasją lepiły
i piekły pierniki. Wszyscy

zadeklarowali, że pierniki zawisną na choince
w straży i będą wystawione
w czasie agapy.

Drugim zajęciem było robienie ozdób, które również pozostaną w straży
i będą wystawione do

oglądania podczas agapy, na zakończenie mieliśmy wspólny poczęstunek
i oglądanie bajek z naszych
multimediów.
Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tak ważnej
inicjatywy, a szczególnie
inicjatorkom - Julce Banaszek i Dorocie Lipińskiej.
Była również oprawa muzyczna robiona przez zespół
Forvex, który może uświetniać różne uroczystości.
Tadeusz Szymańczak
PROSTO Z GMINY
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LESKI
KONCERTOWAŁ
W TOK-U

fot. Daniel Staniak TOK

Mantrowe melodie i ciepły głos artysty, do tego
wspaniała publiczność i wyjątkowa atmosfera
w kameralnej sali Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Taki był właśnie niezwykle udany koncert Leskiego czyli Pawła Leszoskiego. Muzyk zaprezentował
się teresińskiej widowni 10 grudnia.
Jako support burzę oklasków zebrał również duet
- Maja Kapłon i Kuba Kamiński, którzy niewątpliwie ambitnymi i melodyjnymi, utworami wprowadzili zebranych w klimat koncertu Leskiego.
To był fantastyczny sobotni wieczór w TOK-u.

GMINA TERESIN W RADIO
SOCHACZEW 94,9 FM

GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Środa 4 stycznia 2017 roku
o godzinie 9.30 – rozmowa
z Mariuszem Cieśniewskim,
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

Piątek 13 stycznia 2017 roku
o godzinie 13.10 – rozmowa
z Mariuszem Cieśniewskim,
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY
w NIEPOKALANOWIE
styczeń - czerwiec
sierpień - grudzień
WTOREK 16.00 -18.00
Numer 11/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
URZĄD GMINY TERESIN
sala nr 6 /parter/
styczeń - lipiec
wrzesień - grudzień
ŚRODA 16.00 -18.00

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30 - 18.30
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
W GODZINACH PRACY URZĘDU
GMINY TERESIN
661 500 587
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GRUPA ALJEKA PARTNEREM ZS TERESIN
Grupa Aljeka i Zespół Szkół
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
nawiązały współpracę na
rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego,
w szczególności w zakresie
praktycznego
kształcenia uczniów w zawodach
związanych z technologią
odzieży. Porozumienie w tej
sprawie zawarto w murach
teresińskiej placówki.
Podpisy pod treścią umowy
złożyli Ewa Odolczyk, dyrektor szkoły i Jerzy Kaczor,
prezes Grupy Aljeka. Dokonali tego w obecności wicestarosty sochaczewskiego
Tadeusza Głuchowskiego
oraz Piotra Guta, kierownika kształcenia praktycznego
w Zespole Szkół w Teresinie.
- Gdy tylko dotarła do mnie
informacja, że możliwa jest
współpraca ze szkołą, nie
zastanawiałem się ani chwili, by podjąć rozmowy. Dla
nas jest to bardzo ważne, że
teresińska placówka będzie
kształciła fachowców, którzy
bardzo przydadzą się w naszej firmie, bo cały czas się
rozwijamy i potrzebujemy
wykwalifikowanej kadry –
mówił prezes Aljeki.
Umowa o współpracy na
rzecz rozwoju i kształcenia
uczniów tutejszej szkoły
opierać się będzie na zawodach związanych z technologią odzieży. Kształcenie
odbywać się będzie w ra-

mach trzech kwalifikacji:
wykonywanie usług krawieckich,
projektowanie
wyrobów odzieżowych, organizacja wytwarzania procesów odzieżowych.
Od września 2017 roku
w szkole ma ruszyć nowy
kierunek nauki – technikum
technologii odzieży. – Jego
absolwenci będą mieli możliwość pracować w zawodzie
kreatora mody. To będzie
szkoła zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców, którzy
interesują się modą, odzieżą,
najnowszymi trendami, czy
też chcących projektować
i szyć ubrania – wyjaśnia
dyrektor Ewa Odolczyk. Na
pytanie, dlaczego akurat taki
kierunek, bez zastanowienia odpowiada – Do naszej
oferty kształcenia dobieramy

kierunki po wcześniejszej
gruntowanej analizie rynku pracy, po konsultacjach
z pracodawcami i organem
prowadzącym, którym jest
powiat. Powtarzam zawsze,
że naszej szkole zależy, aby
nasi uczniowie nie byli
w przyszłości beneficjentami
Urzędu Pracy jako bezrobotni, a wręcz przeciwnie, byli
wysokiej klasy specjalistami
i osiągali sukcesy zawodowe
– mówi dyrektor szkoły.
Grupa Aljeka jest kolejnym
partnerem Zespołu Szkół
w Teresinie, który ściśle będzie współdziałał w zakresie
kształcenia uczniów. Dotychczas placówka nawiązała bardzo udaną współpracę
m.in. z Geotermią Mazowiecką (opieka nad technikum urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej),
firmą Saga Poland (opieka
nad technikum mechanizacji), T&R Technology&Renewal, Greiner Packaging.
Od początku bardzo aktywnie wygląda też współpraca
z Kolejami Mazowieckimi
w ramach prowadzenia
technikum kolejowego.
- Bardzo cieszę się z inicjatyw, jakie podejmowane są
w teresińskiej szkole. Trzeba
kształcić ludzi tak, by nie
mieli problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu
szkoły i widać, że w tej szkole o tym się jak najbardziej
myśli – mówił wicestarosta Tadeusz Głuchowski.
– W naszych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu sochaczewskiego
kształcenie zawodowe stoi na

dobrym poziomie, ale też jest
ukierunkowane właśnie na
to, by absolwent był dobrze
wykwalifikowanym pracownikiem, odpowiednio przygotowanym do wyuczonego
zawodu, by był osobą poszukiwaną na rynku pracy.
Firma Aljeka istnieje na
rynku krajowym, jak i lokalnym od 1990 roku oferuje cały zakres usług – od
klasycznej mody męskiej
po wyjątkową modę ślubną
i projekty dla klientów indywidualnych. Od 1991 roku
nieustannie działa fabryka
konfekcji męskiej zajmująca się szyciem garniturów,
garniturków, marynarek,
spodni, płaszczy i kurtek
flauszowych.
W Zespole Szkół w Teresinie firma zadeklarowała
m.in. prowadzenie praktyk
zawodowych z uwzględnieniem
najnowszych
osiągnięć
technicznych
i technologicznych, zapewnienie odpowiednich miejsc
pracy, urządzeń, warsztatów, pomieszczeń, narzędzi
i materiałów uczniom odbywających praktyki zawodowe, pomoc w pozyskaniu
i podnoszeniu kwalifikacji
kadry pedagogicznej do nauczania przedmiotów zawodowych, objęcie systemem
stypendialnym
uczniów
wyróżniających się wiedzą,
umożliwienie absolwentom
szkoły odbywania staży zawodowych w firmie.

SPALANIE ŚMIECI TO POTĘŻNE ZAGROŻENIE

Pamiętajmy, że to co, spalamy w naszych piecach
ma ogromne znaczenie
dla naszego zdrowia. Nie
na darmo znane jest hasło „Kochasz dzieci, nie
pal śmieci”. Ta maksyma
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dotyczy jednak nie tylko
najmłodszych. Wspólnie
powinniśmy zadbać o nas
wszystkich - dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców gminy Teresin.
Dlatego warto pamiętać,

że nasze domowe piece to
przecież nie palarnie najróżniejszych odpadów.
Czarny dym z komina absolutnie nie jest wskazany
dla wspólnego środowiska. Wręcz należy temu
absolutnie
zapobiegać!
Wszelkie zanieczyszczenia
w powietrzu mają niesamowity wpływ na cały
ludzki organizm. I choć
skutki ich oddziaływania
nie są widoczne natychmiast, to pamiętajmy, że
gromadzące się toksyny
powodują destrukcję naszego zdrowia.

W piecu domowym nie
wolno palić odpadów! Grożą za to wysokie mandaty.
Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia ludzi jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. butelek
PET, worków foliowych,
a także opakowań po sokach, mleku, odpadów
z gumy, lakierowanego
drewna i mebli.
Podczas spalania do atmosfery przedostają się
niebezpieczne substancje:
tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki, nieograniczo-

ne związki chloru i fluoru,
pyły, sadze, substancje
smoliste, metale ciężkie kadm, rtęć, tytan, ołów.
Ponadto, spalanie w domowych piecach odpadów
komunalnych
stanowi
bezpośrednią przyczynę
odkładania się tzw. mokrej
sadzy w przewodach kominowych, co skutkować
może pożarem instalacji
i całego domu!
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie, najbliższe otoczenie, jak i o nasze piece,
by długo nam mogły służyć.
PROSTO Z GMINY
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Powiatowa retoryka w TOK-u
Za nami już jedenasta edycja Powiatowych
Dni Retoryki. Rywalizacja w konkursie, którego organizatorem jest Teresiński Ośrodek
Kultury odbywała się 7 i 8 grudnia. Na deskach TOK-u swoje umiejętności prezentowały dzieci i młodzież ze szkół całego powiatu
sochaczewskiego. Oceniała ich komisja jury
w składzie: Emilia Moniuszko-Kwiecińska, Katarzyna Rospędowska i Piotr Wawer.
Wśród laureatów znaleźli się również reprezentanci gminy Teresin. Oto oni:

Numer 11/2016

SZKOŁY PODSTAWOWE
Klasy I-III
Kategoria Poezja: Złoty Cyceron - Kalina Staszewska (SP Teresin), Srebrny Cyceron - Katarzyna Rosa (SP Teresin).
Klasy IV-VI
Kategoria Przemówienia: Brązowy Cyceron Wiktoria Plichta (SP Paprotnia).
Kategoria Proza: Brązowy Cyceron - Ignacy
Wróbel (SP Paprotnia).
Kategoria Kabaret: wyróżnienia - Koło biblioteczne Free Baksy (SP Teresin).

SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE
Kategoria Poezja: Srebrny Cyceron - Jadwiga Ustaszewska (Gim. Sióstr Niepokalanek
w Szymanowie)
Kategoria Proza: Srebrny Cyceron - Zuzanna
Wrzosek (Gim. Sióstr Niepokalanek w Szymanowie)
Kategoria Przemówienia: wyróżnienie - Konrad Szymański (Gim. Teresin).
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73. rocznica rozstrzelania
20 Więźniów z Pawiaka
Mieszkańcy gminy Teresin po raz kolejny
uczcili pamięć ofiar hitlerowskiej egzekucji
w Teresinie. W gminnych obchodach
73. rocznicy rozstrzelania 20 Więźniów z Pawiaka udział wzięły władze m.in. samorządowe na czele z wójtem Markiem Olechowskim
i Bogdanem Linardem, przewodniczącym
Rady Gminy, duchowni, radni, dyrektorzy
jednostek gminnych organizacyjnych, dzieci i młodzież szkolna wraz z nauczycielami
i dyrektorami. Nie zabrakło pocztów sztandarowych z okolicznych szkół, którym przewodniczył dh Dariusz Tartanus reprezentujący
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jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Udział w uroczystościach wzięli także Wiktor
Wieczorek – prezes Koła Kombatantów, Henryk Kucharski – Honorowy Obywatel Gminy
Teresin oraz Renata Pleban wraz z mężem,
wnuczka poległego tu śp. Józefa Przybysza.
Siedemdziesiąt trzy lata temu 1 grudnia
1943 roku nieopodal obecnej stacji kolejowej
w Teresinie hitlerowcy rozstrzelali dwudziestu
więźniów przywiezionych tu z warszawskiego
Pawiaka. Okrutnej zbrodni dokonali w odwecie za udaną akcję polskich partyzantów,
którzy wysadzili niemiecki pociąg. Egzekucja

ta miała być postrachem dla miejscowej ludności i działającego polskiego zbrojnego podziemia.
Jak co roku, w ten dzień gmina Teresin składa hołd poległym. Tegoroczne uroczystości
rozpoczęły się Mszą św. w niepokalanowskiej
Bazylice, której przewodniczył o. Zbigniew
Rzezak. Po jej zakończeniu wierni przeszli
pod Pomnik 20 Rozstrzelanych z Pawiaka,
gdzie odśpiewano hymn państwowy, złożono
wieńce i minutą ciszy uczczono pamięć ofiar
hitlerowskiej zbrodni, a wójt gminy Marek
Olechowski wygłosił okolicznościowe słowo.
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35. ROCZNICA WPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO
Dorośli doskonale pamiętają dzień 13 grudnia 1981 roku. To dzień wprowadzenia stanu
wojennego. W dniu 35 rocznicy tego wydarzenia przy stacji PKP Teresin-Niepokalanów mieszkańcy gminy Teresin uczestniczyli
w tym okolicznościowym wspomnieniu.
Poza dramatem stanu wojennego przypomniano realia życia w PRL-u. Była więc polska ulica stanu wojennego - peerelowskie
samochody, czarno – białe kino, koksowniki
oraz handel miotłami i łopatami do śniegu.

Numer 9/2014

W budynku dworca powodzeniem cieszył
się „Bar kat. V”, stylizowany na tamtą epokę.
Szczęśliwi ci, którym udało się dostać fasolkę po bretońsku czy kiszonego ogórka. Na
miejscu była też oranżada, herbata, ocet oraz
papier toaletowy.
Chętni obejrzeli wystawę plakatu, zapoznali
się z wydawnictwami zakazanymi w czasach
komuny. Były wspomnienia mieszkańców.
Atrakcją był również patrol milicji, który odwiedził szkoły na terenie gminy.

Organizatorzy - Urząd Gminy Teresin, Teresiński Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publiczna dziękują: Annie Krukowskiej, Teresie Bogacz, Januszowi Guzdkowi, Tomaszowi Lesińskiemu, Tadeuszowi Szymańczakowi, Markowi Kornackiemu, Tomaszowi
Kąpińskiemu, Jarosławowi Żejmo, Piotrowi
Ptaszkiewiczowi, Tomaszowi Piętce i Tomaszowi Dąbrowskiemu za pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.
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PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”
Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:

SKLEPY

USŁUGI

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

Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński –
Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek
Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta
poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a, zniżka 5% na lekcje
nauki jazdy + 2 godziny gratis.
Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Teresin, ul. Szymanowska 29, zniżka 20% na wstęp do
Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.
Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na
wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech –
Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED,
20% zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska
– Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia
indywidualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska
– Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na
strzyżenie włosów.
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga – GOSIR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32 , bezpłatny
podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie na cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100, 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na
skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na
wszywanie zamków do odzieży.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW”
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin,
ul. Szymanowska 19, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów
i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na –
Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.
AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka –
Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10, 15 %
zniżki na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły
szkolne oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu
komputerowego oraz usługi komputerowe.
„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski
– punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska
19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6, 15%
zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na
ubezpieczenie domów i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie,
30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.

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

Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki
na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy
w wypełnianiu PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia,
ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi doradztwa podatkowego.
MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin,
ul. Lipowa 21, 7% zniżki na odbitki i foto produkty,
10% zniżki na usługi fotograficzne, 10% zniżki na
pozostałe usługi i produkty.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra- Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek.

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

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

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

F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra - Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, 16 czerwca 2014 r. uruchomiona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek w wielu
atrakcyjnych miejscach w całej Polsce. Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl
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W TERESINIE O ROLNICTWIE
Kilkudziesięciu uczestników zgromadziła konferencja „Technologia
uprawy zbóż. Lista odmian zalecanych na Mazowszu”. Zebranie
odbyło się w środę 23 listopada br.
w Zespole Szkół w Teresinie. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły
oraz zaproszeni rolnicy z gminy
Teresin. Konferencję poprowadzi-

ła Wanda Chojnacka z Zakładu
Doświadczalnego Oceny Odmian
w Kawęczynie. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę o zagadnienia
m.in. związane z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi
w uprawie zbóż, czy specyfiką
upraw w centralnej części Polski.

HARCERSKIE ŚPIEWANIE
Czuwaj!
Ostatnie tygodnie były dla nas
bardzo pracowite. W dniu 19 listopada na scenie Sochaczewskiego
Centrum Kultury w Chodakowie
śpiewaliśmy wszyscy podczas piątego Przeglądu Piosenki Harcerskiej
i Zuchowej ,,Spirala’’. Wydarzenie
to jest organizowane przez 1 Drużynę Harcerską co roku, a tym razem wspomagali nas wędrownicy
z 21 Drużyny Wędrowniczej.
Tegorocznym motywem przewodnim były szanty i piosenki żeglarskie, w których klimat doskonale
wczuli się nasi zdolni uczestnicy.
Warto zaznaczyć, że jest to wydarzenie na skalę hufca i mimo że nie
wszystkim udało się w tym roku
bawić razem z nami, to przybyło
aż 14 drużyn, czyli blisko 200 osób.
Na scenie zuchy, młodsi i starsi harcerze prezentowali po dwie
piosenki, a niektórzy przygotowali
nawet własne dekoracje, by jeszcze
lepiej oddać klimat swojego występu. Dzięki temu przenieśliśmy się
wszyscy na statki pływających po
dalekich morzach piratów, poznaliśmy bitwy morskie czy zmagania
nieustraszonych odkrywców.
Jesteśmy pewni, że nasi goście zaprezentowali się najlepiej jak tylko
mogli. Niestraszne były im wszelkie przeszkody i niczym dzielni
żeglarze śpiewali nawet wtedy, gdy
wyłączono prąd podczas ostatniego
z występów. Dlatego w dowód
uznania każda z drużyn otrzymała z
rąk komendanta Hufca ZHP Sochaczew hm. Krzysztofa Wasilewskiego
dyplom i pamiątkową statuetkę.
W tym roku nagrody przygotowywały nasze zdolne harcerki.
Problemy spowodowane awarią
prądu zmusiły nas do nietypowego
zakończenia na dworze przed budynkiem, jednak mimo trudności
wszyscy doskonale się bawili.
Teraz przygotowujemy się do naszej
harcerskiej Wigilii i Świąt Bożego
Narodzenia.
dh. Adrianna Misiak
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ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA,
NIECH ZABRZMI KOLĘDA!
jem. Nasz wspaniały gość chętnie
uczestniczył w zabawach przygotowanych na jego wizytę. Wszystkie
dzieci otrzymały upominki.
Przedszkolaki z radością oczekują
na spotkania organizowane w naszym przedszkolu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Zaproszeni rodzice będą oglądać
programy przygotowane przez
dzieci, wspólnie kolędować przy
choince.
Małgorzata Bańkowska
Nauczyciel ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

Dzieci w naszym przedszkolu poznają zwyczaje i tradycje związane
ze Świętami Bożego Narodzenia.
Przedszkolaki ze Społecznego
Przedszkola Integracyjnego w Teresinie zapoznają się z kolejnymi
etapami przygotowań do świąt
i włączają się do różnego rodzaju
prac m.in. dekorowania choinek,
przygotowania świątecznych pier-

niczków, wykonania świątecznych
ozdób.
Okres świąteczny jest okazją do
uwrażliwienia dzieci na krzywdę
innych i uświadomienie, że każdy
może pomagać. Nasze maluchy
wzięły udział w Ogólnopolskiej
Akcji „Góra Grosza”.
W dniu 6 grudnia w każdej grupie
odbyły się spotkania z Mikoła-

JULIA NAJLEPSZA W POLSCE!
Julia Zawadzka wywalczyła w Siedlcach złoty medal podczas rozegranych
tam Mistrzostw Polski Młodziczek w zapasach kobiet. Tym samym osiągnęła swój dotychczasowy największy sukces sportowy. Zdobyła po raz
pierwszy krążek z zawodów rangi krajowego czempionatu i to od razu
złoto! Zdecydowanie wygrała wszystkie walki i w pełni zasłużenie zdobyła tytuł najlepszej zapaśniczki w kraju w kategorii wagowej do 67kg.
Z kolei Ninie Mróz, drugiej naszej zawodniczce nie udało się zdobyć medalu, ale jej start w kategorii wagowej do 57kg można uznać za udany.
Wygrała ona dwie walki, choć w dwóch innych musiała uznać wyższość
swoich przeciwniczek.
Gratulacje dla naszych zawodniczek i ich trenerów Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego i Artura Albinowskiego.

Zapraszamy do szachowej szkółki

Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w królewskiej grze, bądź masz zamiar nauczyć się jak dobrze grać
w szachy, musisz koniecznie przyjść na szachowe treningi. Informujemy, że w ramach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie działa bezpłatna szkółka szachowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kontakt do osoby prowadzącej zajęcia: 694 146 194.
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MIKOŁAJKOWE GRANIE POD SIATKĄ
Na obiekcie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Teresinie rozegrano amatorski I Mikołajkowy
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar
Dyrektora GOSiR Krzysztofa Walencika. W zawodach udział wzięło
sześć drużyn. Łącznie rozegrano
osiem spotkań, każde do dwóch

wygranych setów.
W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Teresin i Szóstka.
Ci pierwsi byli górą wygrywając
w setach 2-0.
Finał to zacięty pojedynek pomiędzy Volleyball Team Paprotnia
oraz KS Piast Feliksów. Ostatecznie

po bardzo wyrównanym tie-breaku zwycięska okazała się drużyna
Volleyball Team Paprotnia wygrywając 2-1 w setach.
Oto klasyfikacja końcowa: 1.Volleyball Team Paprotnia, 2.KS Piast
Feliksów, 3. Teresin, 4. Szóstka, 5.
Klub Rodzica Szymanów i Świetli-

ki Czarnobyl.
Serdeczne podziękowania składamy Gminie Teresin oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.
Dziękujemy za przybycie i jeszcze
raz gratulujemy!
Justyna Kamińska

O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
Dwa razy na podium stanęły reprezentacje Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
podczas turnieju mini piłki
ręcznej chłopców i dziewcząt (8 grudnia br.). Stawką zawodów rozegranych
w hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji był puchar dyrektora teresińskiej
szkoły Alicji Jachimczyk.
Gra na wysokim poziomie,
ogrom sportowych emocji
i świetna organizacja, te
rozgrywki na długo tkwić
będą w pamięci zarówno
uczestników jak i kibiców.
Warto poznać wyniki i składy naszych drużyn:
DZIEWCZĘTA
Teresin – Podkowa Leśna
5:4 (2:4), Teresin – Sochaczew 1:6 (1:2). O III miejsce: Iłów – Teresin 3:4 (0:3).
Numer 11/2016

Kolejność turnieju: 1. SP
Jaktorów, 2. SP Sochaczew,
3. SP Teresin, 4. SP Iłów,
5/6. SP Podkowa Leśna, SP
Michałowice.
Skład drużyny dziewcząt
z SP Teresin: Karolina Bogucka, Maja Glińska, Natalia Glińska, Katarzyna
Kamionka, Amelia Klata,
Joanna Kołodziejczyk, Łu-

cja Majcher, Julia Matczak,
Julia Paluchowska, Joanna
Pisarkiewicz, Natalia Piwowarska, Julia Szmidt, Patrycja Walasik, Karolina Zdanowska. Trener: Krystian
Krawczyk.
CHŁOPCY
Eliminiacje: Jaktorów – Teresin 2:9 (2:3), Michałowi-

ce – Teresin 8:6 (5:2). O III
miejsce: Teresin - Podkowa
Leśna 7:5 (4:0).
Kolejność turnieju: 1. SP
nr 3 Sochaczew, 2. SP Michałowice, 3. SP Teresin,
4. SP Podkowa Leśna, 5/6.
SP Jaktorów, SP Iłów
Skład drużyny SP Teresin to
zawodnicy UKS Aktimax
działającego przy Szkole

Podstawowej w Teresinie:
Maciej Białkowski, Wojciech Bryński, Mateusz
Gawor, Jakub Górnicki,
Kamil Kamiński, Dominik
Mikołajczyk, Kacper Pietrzak, Bartek Radwański,
Bartek Sudak, Piotr Śliwa,
Adam Wiśniewski Łukasz
Włudarczyk. Trener: Maciej Starus.
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WYNAJMĘ
lokal ok. 60m2 na działalność biurowo-usługową
w centrum Teresina
Tel. 884-785-566
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CZTERY MEDALE NASZYCH ZAPAŚNIKÓW
w kategorii wagowej do 69 kg, Mateusz Selerski - V miejsce w kategorii wagowej do 76 kg, Mateusz
Ziejewski - VIII miejsce w kategorii wagowej do 100 kg.
PUCHAR POLSKI JUNIORÓW
Adrian Wagner - III miejsce
w kat. wagowej do 55 kg, Marcin
Kluczek - VIII miejsce w kategorii
wagowej do 60 kg, Kamil Banaszek
- I miejsce w kat. wagowej do 66
kg, Hubert Antolak - VIII miejsce
w kategorii wagowej do 84 kg, Karol Turczyński - II miejsce w kategorii wagowej do 96 kg.

Podczas rozegranych w Kraśniku
zawodów Pucharu Polski Juniorów i Kadetów w zapasach w stylu
wolnym - XXV Międzynarodowy
Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej pod honorowym patronatem
Witolda Bańki - Ministra Sportu
i Turystyki RP znakomicie spisali
się reprezentanci LKS Greiner Teresin.
W turnieju udział wzięło pięciu juniorów i dziesięciu kadetów z na-

szego klubu, a ich start zaowocował
zdobyciem czterech medali. Złoty
medal wywalczył Kamil Banaszek,
po srebrne medale sięgnęli Patryk
Ciurzyński i Karol Turczyński,
a brązowy medal stał się zdobyczą
Adriana Wagnera. Oto rezultaty
startu zapaśników z Teresina:
PUCHAR POLSKI KADETÓW
Wojciech Wysocki - VII miejsce
w kat. wagowej do 54 kg, Wojciech

Gieleciński - XII miejsce w kat.
wagowej do 54 kg, Patryk Ciurzyński - II miejsce w kat. wagowej do
58 kg, Mariusz Pawłowski - XIII
miejsce w kategorii wagowej do
58 kg, Bartłomiej Goliński - XXI
miejsce w kategorii wagowej do
58 kg, Patryk Sieczka - VII miejsce
w kategorii wagowej do 63 kg,
Albert Kozłowski - XIV miejsce
w kategorii wagowej do 63 kg,
Mateusz Walędziak - XII miejsce

W punktacji klubowej w kategorii
wiekowej kadetów, zawodnicy LKS
Mazowsze Teresin zostali sklasyfikowani na szóstym miejscu, zaś
w kategorii wiekowej juniorów na
drugim miejscu.
Serdeczne gratulacje dla naszych
zawodników i ich trenerów Ryszarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda
Śliwińskiego, Sławomira Rogozińskiego, Jacka Szymańskiego,
Roberta Rybickiego oraz trenera
prowadzącego kadetów, juniorów
i seniorów - Artura Albinowskiego.
Podziękowania dla firmy GREINER PACKAGING i BAKOMA - sponsorów sekcji zapasów
oraz Urzędu Gminy w Teresinie
- wspierającego działalność LKS
Mazowsze Teresin.
LKS

NA MIĘDZYNARODOWYM
PODIUM
Na matach Namysłowa rozegrano III Międzynarodowy Memoriał im. Witka Prociaka i Patryka
Żymańczyka w zapasach w stylu wolnym. W zawodach udział wzięło trzech zawodników LKS Greiner Mazowsze Teresin, a ich start zakończył się zdobyciem dwóch medali. Złoty krążek w kategorii
wagowej do 66 kg wywalczył Wiktor Szmulaj. Srebro zdobył Adrian Wagner w kategorii wagowej
do 60 kg. Ponadto na piątym miejscu sklasyfikowany został Patryk Ciurzyński, walczący w kategorii
wagowej do 60 kg. Gratulujemy!

OLIMPIJSKIE LAURY
Na matach stolicy odbyła się Warszawska Olimpiady Młodzieży Juniorów, Kadetów, Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym.
Rewelacją turnieju stali się reprezentanci LKS
Greiner Mazowsze Teresin, którzy przywieźli
zawodów worek medali. Ostateczna klasyfikacja naszych młodych zapaśników przedstawia
się następująco:
JUNIORZY: Dominik Lubelski - I miejsce
w kat. wagowej do 50 kg.
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KADECI: Wojciech Wysocki Wojciech
- II miejsce w kat. wagowej do 54 kg, Marcin
Kluczek - I miejsce w kat. wagowej do 63 kg, Jakub Sieczka - I miejsce w kat. wagowej do 69 kg,
Mateusz Rutkowski - II miejsce w kat. wagowej
do 85 kg, Hubert Antolak - I miejsce w kat. wagowej do 100 kg.
MŁODZICY: Szymon Bońda - I miejsce w kat.
wagowej do 42 kg, Piotr Cybulski - III miejsce
w kat. wagowej do 46 kg, Bartłomiej Sosnowski
- VIII miejsce w kat. wagowej do 46 kg, Kacper

Selerski - II miejsce w kat. wagowej do 50 kg,
Aloyan Vanik - II miejsce w kat. wagowej do 54
kg, Bartłomiej Goliński - I miejsce w kat. wagowej do 58 kg, Albert Kozłowski - III miejsce
w kat. wagowej do 63 kg.
DZIECI: Dawid Tokarczyk Dawid - I miejsce
w kat. wagowej do 31 kg, Bartłomiej Nowakowski - I miejsce w kat. wagowej do 38 kg, Klaudiusz Kąkol - I miejsce w kat. wagowej do 41 kg,
Kacper Kręźlewicz - II miejsce w kat. wagowej
do 42 kg.
PROSTO Z GMINY

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Medalowa gra naszych samorządowców
Weekend 2-4 grudnia br. upłynął w Babicach
Starych pod znakiem krajowej rywalizacji na
kortach. To właśnie w kompleksie tenisowym
KampinoSport, już po raz szósty, rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie.
Organizatorami turnieju były: Gmina Teresin, Powiat Warszawski-Zachodni oraz Gmina
Babice Stare. Do rywalizacji przystąpiło blisko
czterdziestu samorządowców m.in. z Poznania,
Łodzi, Warszawy, Świdnika, Konina, Ryk, Łukowa, Złotowa, Redy, Gorzowa Wielkopolskiego. Wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentantów Teresina - wójta Marka
Olechowskiego, który w tym roku z powodu
niedoleczonej kontuzji zrezygnował z występów indywidualnych koncentrując się wyłącznie na grze deblowej oraz Huberta Koneckiego
radnego naszej gminy.
Jak się później okazało decyzja wójta była
słuszna gdyż w parze z radnym Koneckim ostatecznie wywalczyli podium zawodów. Wygrali
7/5 6/0 z parą Henryk Kuncewicz (Stare Babice)/Michał Szymczak (Łódź). W ćwierćfinale
pokonali 6/4 6/3 parę Maciej Herman/Krzysztof Żelichowski ze Złotowa. Z kolei w półfinale
stoczyli bardzo wyrównany, choć niestety przegrany pojedynek z doświadczoną parą - Jerzy
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Conradi (Reda)/Wiesław Księski (Świdnik).
Ostatecznie wyniki te pozwoliły naszej parze
na zdobycie brązowego medalu Mistrzostw
Polski. I jest to kolejny już medalowy sukces
naszego debla w historii samorządowych mistrzostw w hali.
- Wspólnie z wójtem stwierdziliśmy, że zdobycie
brązowego medalu w pełni nas satysfakcjonuje
tym bardziej, że z powodu jego kontuzji nasze przygotowania do turnieju nie przebiegały
z planem, jaki sobie wspólnie założyliśmy – podsumował występ brązowej drużyny Hubert Konecki
On sam zagrał natomiast w kategorii do lat 45.
Tu tenisiści rywalizowali w dwóch grupach
systemem „każdy z każdym”. Nasz reprezentant
w swojej grupie przegrał z Adamem Stańczukiem z Gorzowa Wielkopolskiego 8/8 (3) oraz
wygrał zdecydowanie 9/0 z Maciejem Hermanem. W efekcie uplasował się na drugim miejscu w grupie, a tym samym awansował do półfinału. W nim spotkał się z Łukaszem Judkiem
z Poznania, który wygrał rywalizację w grupie
„B”.
Mecz z Judkiem był bardzo zacięty a o zwycięstwie Koneckiego 7/6 (5) 7/5 zadecydowały
niuanse .
W niedzielnym finale radny z Szymanowa

spotkał się z Adamem Stańczukiem, który tym
razem okazał się lepszym zwyciężając 6/4 6/4.
- Z wyniku sportowego jestem zadowolony.
Główną przyczyną porażki w finale było słabsze przygotowanie kondycyjne, które wiązało się
z dużą liczbą rozgrywanych meczów. Poza singlem wiele sił kosztowała mnie gra w deblu. Jednak cieszy mnie fakt, że w sześciu edycjach mistrzostw aż sześć razy grałem w finale imprezy.
Pod tym względem można powiedzieć więc, że
jestem rekordzistą wśród zawodników w swojej
kategorii wiekowej. No i kolejny medal również
jest dla mnie bardzo cenny – mówił szczęśliwy
Hubert Konecki - Dziękujemy wszystkim, którzy
dopingowali nas w KampinoSport oraz tym, którzy nie mogli przyjechać na turniej i trzymali za
nas kciuki w swoich domach – dodał w imieniu
swoim jak i wójta Olechowskiego. Obu panom
serdecznie gratulujemy!
Trzeba przyznać, że organizacja turnieju tradycyjnie już stała na bardzo wysokim poziomie,
co podkreślali uczestnicy z różnych zakątków
Polski. Co ciekawe, wszyscy medaliści oprócz
pięknych pucharów oraz nagród rzeczowych
dostali duże piłki tenisowe z autografem
Agnieszki Radwańskiej. Ponadto znacząca
większość z nich już teraz potwierdziła swój
udział w przyszłorocznych zmaganiach.
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