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Porozumienie
w sprawie
budowy tunelu
podpisane!

Nasze wieczne kolędowanie
Przez trzy dni (26-28 stycznia br.) Niepokalanów stał się miejscem, gdzie swój
wokalno-muzyczny talent prezentowali artyści-amatorzy z najróżniejszych stron
Polski. Za nami 18. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, do której zgłosiło się łącznie 109 wykonawców. Ostatecznie po eliminacjach, na festiwalowej scenie w sali św. Bonawentury wystąpiło 59 z nich.
Poziom był na tyle wysoki, że komisja konkursowa, w skład której weszli: Magda Ptaszyńska, Krystyna Majksner-Krzywicka, Wiktor Tatarek i Janusz Frychel,
miała bardzo trudne zadanie, by wybrać najlepszych. W efekcie przyznano pięć
nagród głównych i dwanaście wyróżnień. Wśród tej drugiej grupy znalazła się
m.in. Zuzanna Gołąb, mieszkanka naszej gminy, która kolędę zaśpiewała w towarzystwie chórku w składzie: Katarzyna Bednarek, Dorota Zdanowska i Agata
Dudkowska.
Nagrody laureatom podczas festiwalowej gali wręczali m.in. Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, i o. Grzegorz Szymanik, gwardian Niepokalanowa. Imprezę poprowadziła Joanna Cieśniewska. Organizatorami festiwalu jest Teresiński
Ośrodek Kultury, a rolę gospodarza pełni Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie.
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POROZUMIENIE W SPRAWIE
BUDOWY TUNELU PODPISANE!

Dzień 17 stycznia 2018 r. przejdzie do hi- jak również Starostwie Sochaczewskim. Miały
storii Teresina, Paprotni i całej naszej Gminy miejsce lustracje i oględziny terenu. PLK w tym
okresie stała na stanowisku, że nie jest w stajako data jedna z ważniejszych.
W siedzibie Polskich Linii Kolejowych do- nie wykonać tunelu, tłumacząc się brakiem
szło do podpisania porozumienia pomiędzy środków na zadanie, którego nie ma w planie
samorządami Gminy Teresin i Starostwa Po- inwestycyjnym. By przekonać PLK do naszej
wiatu Sochaczewskiego a PLK S.A. w sprawie determinacji i wpłynąć na podjęcie decyzji
współfinansowania inwestycji polegającej na o budowie tunelu w 2012 r., zleciłem wykonazaprojektowaniu i wybudowaniu skrzyżowania nie szczegółowej koncepcji inwestycji. Gotowy
wielopoziomowego linii kolejowej nr 3 War- projekt koncepcyjny skrzyżowania ul. Szymaszawa-Kunowice, pod którą będzie przeprowa- nowskiej i Kolbego z przebiegającymi torami
dzona droga powiatowa nr 3837W, w Teresinie. kolejowymi został uzgodniony z PLK i oddany
W efekcie powstanie obiekt (tunel) o niepeł- do Gminy w marcu 2013 roku. Niestety w traknych parametrach skrajni pionowej z jezdnią cie następnych rozmów PLK zmieniło stanowidwukierunkową, jednostronnym chodnikiem sko co do wcześniejszych uzgodnień koncepi ścieżką rowerową z niezbędną infrastruk- cyjnych i nakazało, aby w następnych pracach
turą. Konstrukcja stropu zachowa rezerwę przygotowawczych znaleźć miejsce na doprodla dwóch torów kolejowych zewnętrznych jektowanie wolnego miejsca na platformie
w stosunku do torów istniejących. Fachowe przejazdowej (stropie tunelu) na dwa dodatokreślenia przytoczyłem z tekstu porozumie- kowe tory kolejowe. Rozmowy ślimaczyły się,
nia, które podpisałem jako przedstawiciel brak było śmiałych decyzji wynikających z ciąGminy, ze strony Starostwa podpis złożyła Sta- głych zmian personalnych, które miały miejsce
rosta Sochaczewska Pani Jolanta Gonta, a PLK w PLK w latach 2014-2016. Mówiąc kolokwialreprezentował zastępca dyrektora Regionu nie – nie było z kim rozmawiać! Szukałem koCentralnego PKP PLK S.A. Pan Krzysztof goś, kto pomoże we wznowieniu konkretnych
Pietras. Podpisanie dokumentów odbyło się rozmów, które zakończą się realnymi ustaleniaw obecności prezesa Spółki PLK Pana Irene- mi i decyzjami. Tą osobą okazał się były poseł,
usza Merchela, ministra Macieja Małeckiego a nasz mieszkaniec, Pan Bogusław Kowalski,
oraz skarbników i zastępców wójta i starosty. znający meandry spółek PKP. W krótkim czaPorozumienie dzieli inwestycję na dwa etapy: sie doszło do spotkania strony samorządowej
etap I – wykonanie dokumentacji projektowej (mojego wraz ze starostą Jolantą Gontą) z prez uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami zesem PLK. Pan prezes wkrótce został zmieumożliwiającymi realizację inwestycji oraz niony, ale spotkanie przyniosło realne korzyści
etap drugi obejmujący wyłonienie general- – otrzymaliśmy pierwszy raz zapewnienie, że
nego wykonawcy, realizację robót budowla- istnieje realna możliwość współfinansowania.
nych, odbiory końcowe i rozliczenie całości Przełom nastąpił 6 marca 2017 r., kiedy to PLK
prac. W myśl porozumienia powiat będzie zwróciło się do Centrum Unijnych Projektów
inwestorem prowadzącym realizację inwestycji, Transportowych o opinię, co do możliwości
a PLK współzamawiającym i płatnikiem części rozliczenia inwestycji budowy tunelu 50/50
kosztów przypisanej PLK. Przy założeniu sza- procent po stronie kolejowej. Opinia była pocunkowym wartości inwestycji na 24 miliony zytywna! W czasie spotkania w siedzibie PLK
złotych w tym dokumentacji projektowej oko- 27 kwietnia 2017 r., strony: samorządowa i PLK
ło 1,2 miliona, strona PLK będzie współfinan- doszły do ustnego porozumienia o współfinansowała do 50% kosztów, ale nie więcej niż 12 sowaniu, a Pan Kazimierz Peryt, dyrektor PLK,
milionów złotych. Drugą część kwoty finanso- został osobą odpowiedzialną za przygotowanie
wania zadania przejmują na siebie samorządy porozumienia. Od maja do końca 2017 r. poGminy Teresin i Starostwa Sochaczewskiego. wstały cztery projekty porozumienia (?!), które
Podpisany dokument zamyka okres wielu lat ja i strona starostwa natychmiast akceptowalistarań, spotkań, wyjazdów, uzgodnień, czasu, śmy, a następnie zarząd PLK wprowadzał swoje
w którym zwątpienie mieszało się z nadzieją, kolejne poprawki. Nie pisałem i nie mówiłem
a ludzka bezradność i bezsilność z determina- o tym naszym mieszkańcom, gdyż nie chciałem
cją i olbrzymią wiarą w pomyślne zakończenie. rozbudzać nadziei, która jeszcze raz mogła okaRozmowy z przedstawicielami Spółki roz- zać się płonna. Wreszcie przed świętami Bożego
począłem przed rokiem 2010. Spotkania odby- Narodzenia Pan Peryt poinformował mnie, że
wały się w siedzibie PLK, jak i Gminie Teresin, ostateczna wersja porozumienia jest gotowa

Plan Komisji Rewizyjnej
zatwierdzony
Tegoroczny plan pracy Komisji Rewizyjnej został pomyślnie zaakceptowany i przyjęty uchwałą przez Radę Gminy Teresin. Plan zakłada, iż w pierwszej połowie roku, tj. w kwietniu i maju,
odbędzie się kontrola realizacji budżetu gminy w zakresie oświaty za rok 2017. W tym samym
okresie komisja dokona oceny wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, po czym, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, będzie mogła wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta.
We wrześniu nastąpić ma ocena realizacji budżetu gminy Teresin za pierwsze półrocze roku
bieżącego. Z kolei w październiku wedle planu pracy komisji zakłada się kontrolę realizacji wybranej inwestycji gminnej.
Przypomnijmy skład Komisji Rewizyjnej: Jerzy Wójcik – przewodniczący, członkowie – Zbigniew Biederka, Małgorzata Matejka, Jan Mitrowski i Janusz Paradowski.
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i zarząd przyjmie ją na początku stycznia. Na
tym etapie włączył się poseł naszego terenu
i minister w Kancelarii Premiera Pan Maciej
Małecki, który tuż po nowym roku zaprosił

na spotkanie mnie, Starostę Sochaczewskiego
i przedstawicieli zarządu PLK. Na spotkaniu
potwierdzono, że wersja ostateczna porozumienia będzie zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu zarządu Spółki i jeszcze przed 20 stycznia 2018 r. dojdzie do podpisania dokumentu
końcowego. Dziękuję bardzo Panu Ministrowi
za włączenie się na ostatnim etapie doprowadzenia do finału wieloletnich starań. W tym
miejscu serdecznie dziękuję w imieniu swoim
i mieszkańców Panu Tadeuszowi Korysiowi,
byłemu Staroście Sochaczewskiemu, który od
początku uczestniczył w rozmowach z PLK
i wspierał moje starania.
Dziękuję bardzo Pani Staroście Jolancie
Goncie, która przez całą tę kadencję była na
wszystkich spotkaniach i wykazywała taką samą
determinację jak jej poprzednik. Dziękuję Pani
Małgorzacie Dębowskiej za Jej pomoc i wiedzę
merytoryczną, wspierającą na każdym etapie
nasze wysiłki. Jeszcze raz dziękuję Panu Bogusławowi Kowalskiemu i wszystkim niewymienionym zaangażowanym i pomocnym w naszej
wielkiej, wspólnej samorządowej sprawie.
Słowa podziękowania kieruję do władz
i społeczności Klasztoru w Niepokalanowie za
wspieranie inicjatywy zakończonej podpisaniem porozumienia w dniu 17 stycznia 2017 r.
Obecnie samorząd powiatowy przygotowuje specyfikację przetargową na wykonanie
projektu technicznego tunelu. Wyłonieni projektanci dostaną półtora roku na realizację
opracowania, następnie wybrany zostanie wykonawca. Ostatnim etapem jest realizacja.
Myślę, że realnym jest przejazd pod torami
ulicą Szymanowską i o. M. Kolbego w roku 2021!
Marek Olechowski
wójt Gminy Teresin

Dyżury
radnych
Radni Gminy Teresin przyjmują
mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, pok. nr 14 po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu 46 864 25 36 lub drogą mailową:
biuro.rady@teresin.pl.
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Z prac Rady Gminy
Takiej sytuacji w teresińskim samorządzie
nie było od lat. Bez wyjątku, cała Rada Gminy
Teresin podczas obrad w dniu 14 grudnia jednomyślnie przegłosowała budżet na rok 2018.
Uchwała budżetowa stanowi podstawę polityki finansowej gminy.
Dochody zaplanowano na kwotę 59 mln
364 tys. 961,44 zł, a wydatki na 66 mln 864 tys.
961,44 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie
ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7,5 mln zł.
Głosowanie nad budżetem poprzedzone
było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na
lata 2018-2031. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (więcej na temat wydatków
budżetu – na str. 5).
Podczas 46. sesji Rady Gminy podjęto
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa, jak również
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin na lata 2016-2032” oraz uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Tere-

sin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
Ponadto Rada przyjęła Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Dokonano też
korekty w tegorocznym budżecie.
Radni zajęli się również ustaleniem stawki
jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018.
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego oraz dla województwa mazowieckiego.
W pierwszym przypadku chodzi o wsparcie
inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie
terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim Gmina Teresin i powiecie żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap
III, powiat sochaczewski – etap I”. Dzięki
temu przebudowana ma zostać droga powiatowa Szymanów – Aleksandrów, stanowiąca
kontynuację obwodnicy Teresina. Z kolei dla
województwa mazowieckiego przeznaczy się
środki na pokrycie części kosztów administrowania parkingu znajdującego się przy stacji
PKP Teresin Niepokalanów, funkcjonującego

w ramach systemu „Parkuj i Jedź”.
Podczas 47. sesji w dniu 28 grudnia Rada
Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Kawęczyn na czas określony, tj. do
końca 2020 r.
Dokonano też zmian w ubiegłorocznym
budżecie gminy oraz ustalono wykaz i plan
wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2017.
Ostatnia ubiegłoroczna uchwała podjęta
przez teresińskich samorządowców dotyczyła
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2018.

Obradowała Gminna Spółka Wodna
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W środę 17 stycznia br. odbyło się Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie, na którym rozliczono
kadencję 2013-2017. Spółka dysponowała w tym okresie kwotą
541 046 zł i obejmowała swoim
działaniem 3025 hektarów w 18
wsiach. Na konserwacje i naprawy wydała 484 485 zł. Z tego dotacje wynoszą 251 106 zł.
W roku 2017 spółka otrzymała dotacje w wysokości 46 585
zł, w tym 44 000 zł jako nagroda
za wysoką ściągalność bieżącą
składki, która bez zaległości wynosi 81,4%, a roboty konserwacyjne i naprawcze prowadziła
w 11 miejscowościach. W trakcie
kadencji przeprowadzono konserwacje blisko 40 km rowów, tj.
ok. 40% ogólnej ilości.
Przy omawianiu spraw bieżących poruszono kwestię podsta-

wowego problemu, jakim jest szczupły budżet.
Bardzo mocno wybrzmiały głosy na temat
nielegalnego pozbywania się ścieków, które

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY
w NIEPOKALANOWIE
styczeń – czerwiec
sierpień – grudzień
WTOREK 16.00-18.00

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

często dewastują urządzenia melioracyjne.
Zgłaszano sprawy związane z podtopieniami,
do których najczęściej przyczyniają się sami
rolnicy. Niestety ich usuwanie zależy od pieniędzy, jakimi
dysponuje zarząd. Dlatego tak
ważne jest terminowe opłacanie
składek. Uchwalono składkę na
2018 r. w wysokości 25 zł z hektara, dokonano zmian w statucie.
Udzielono odchodzącemu zarządowi absolutorium.
Na
zakończenie
wybrano nowy zarząd na kadencję
2018-2022. Przewodniczącym
ponownie został Leszek Jarzyński, zastępcą Mirosław Matyska,
a sekretarzem Sławomir Mitrowski. W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: Sylwester Cuper, Piotr
Grzegorek i Tomasz Tondera.
GSW

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
W GODZINACH PRACY URZĘDU
GMINY TERESIN
661 500 587

Prosto z Gminy
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Budżet 2018
KOMENTARZ DO WYDATKÓW
Wydatki w budżecie na rok 2018 zaplanowano na kwotę 66 864 961 zł. Wśród nich na
tegoroczne inwestycje przeznaczono ponad 23
mln zł.
DROGI, CHODNIKI, PARKINGI
– 8 mln 669 tys.
Ponad 2 mln zł radni przeznaczyli na przebudowę drogi powiatowej od „obwodnicy”
w kierunku Aleksandrowa (Gmina Wiskitki,
powiat Żyrardów). W pozostałej kwocie znalazły się: ul. Guzowska i połączenie z ul. Torową,
przebudowa ul. Rynkowej, nakładka asfaltowa
na ul. Słonecznej i Jarzębinowej w Serokach
Parceli, Koralowej w Paprotni, ul. Kasztanowej,
Kaskiej (kontynuacja), na Osiedlu „Młynarz”
w Teresinie, na drodze od „obwodnicy” do
Hermanowa, drodze Hermanów – Kawęczyn,
w Dębówce, Nowych Paskach, Lisicach, Kawęczynie, Starych Paskach. Chodnik planowany
jest w Mikołajewie i Paprotni (ul. Spacerowa
oraz przełożenie chodnika na ul. o. Kolbego).
Nowe miejsca parkingowe powstaną na
Osiedlu RSP Teresin, przy ul. Południowej
w Granicach i przy stacji PKP Seroki.
Utwardzone tłuczniem lub destruktem asfaltowym zostaną drogi w: Nowych Paskach,
Pawłowicach, Gaju, Ludwikowie, Dębówce,
Izbiskach, Nowych Gnatowicach, Szymanowie,
Skrzelewie. Ponad 69 tys. zł radni przeznaczyli
na projekty infrastruktury drogowej: chodnik w Elżbietowie, Kawęczynie, Szymanowie
i przy hali GOSiR w Teresinie oraz ścieżki rowerowej przy ul. Granicznej i Kaskiej w Teresinie. Dotacja na utrzymanie parkingu „Parkuj
i Jedź” przy stacji PKP Teresin Niepokalanów
wynosi 46 tys. zł. Przeglądy mostów kosztować
będą 60 tysięcy.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
– 7 mln 416 tys.

Na ochronę zdrowia (profilaktyka alkoholowa i narkomanii oraz profilaktyka nowotworowa) radni przeznaczyli 237 tys. zł, a na stypendia dla uzdolnionych uczniów i młodych
sportowców kwotę 185 tys. zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to koszt 22 tys. zł.
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
(dworzec PKP, oświata, sport, rekreacja)
– 3 mln 621 tys.
Tegoroczne wydatki na przebudowę dworca PKP Teresin Niepokalanów wynosić będą
2 mln 343 tys. zł. Na budowę „Parku Granice” zabezpieczono w budżecie 1 mln 155 tys.
zł. Na placu rekreacyjnym przy Alei XX-lecia
w Teresinie zbudowane zostanie zadaszenie
dla potrzeb organizacji integracyjnych imprez. W Szymanowie przy „Orliku” powstanie
boisko do piłki plażowej. Na stadionie GOSiR
w Teresinie zamontowane zostaną siedziska,
bieżnia i wiata medyczna, a w Budkach Piaseckich powstanie siłownia zewnętrzna. W tym
roku też za kwotę 35 tys. zł wykonany zostanie
projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Paprotni.
BEZPIECZEŃSTWO
(straże pożarne, policja)
– 1 mln 598 tys.
Ponad 832 tys. zł zaplanowano na inwestycje w gminnych jednostkach OSP: zakup samochodu dla OSP Budki Piaseckie, ocieplenie
OSP Niepokalanów, projekt budowy parkingu
i ogrodzenie przy OSP Mikołajew, rozbudowa
strażnicy i utwardzenie placu przy OSP Teresin. Rada Gminy przeznaczyła dotację w kwocie 129 tys. na utrzymanie 2 etatów policjantów na Posterunku Policji w Teresinie.

OŚWIETLENIE ULIC,
PLACÓW, DRÓG
– 1 mln 209 tys.
W tym roku największe inwestycje oświetleniowe wykonywane będą m.in. przy ul.
Nadrzecznej i Tęczowej w Teresinie Gaju,
Sochaczewskiej, Spacerowej i ul. o. Kolbego
w Paprotni, ul. Świętokrzyskiej, na drodze
Hermanów – Szymanów, w Topołowej, przy ul.
Jarzębinowej i Jesionowej w Serokach. Projekty techniczne wykonane zostaną dla ul. Szkolnej, Al. XX-lecia w Teresinie i dla Witoldowa
(odcinki). Przebudowa oświetlenia realizowana będzie w Maurycewie, Nowych Gnatowicach, Serokach Wsi oraz w Szymanowie (ul.
Szkolna).
GOSPODARKA
WODNO-ŚCIEKOWA
– (995 tys.)
Wśród nich 760 tys. zł przeznaczono na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej
w Paprotni, ul. Książęcej i Nadrzecznej w Teresinie oraz terenu przy Szkole Podstawowej
w Teresinie. Budowa sieci wodociągowej w ul.
Familijnej w Granicach, ul. Chmielnej w Ludwikowie oraz w Nowej Piasecznicy i Granicach pochłonie ponad 200 tys. zł. Projekty
techniczne wodociągów i kanalizacji deszczowej będą kosztować ponad 35 tysięcy.
FUNDUSZ SOŁECKI
– 647 tys.
(szczegóły w tabeli na str. 6-7)

Na to zadanie Gmina pozyskała dotację
w wysokości 5 mln 60 tys. zł. Inwestycja będzie
realizowana w tym roku wspólnie z Sochaczewem, Nową Suchą i Rybnem. W Gminie Teresin akces do programu zgłosiło 89 mieszkańców. Instalacje OZE będą również montowane
w 18 budynkach użyteczności publicznej.
POLITYKA SPOŁECZNA
– 5 mln 285 tys.
(bez „Programu 500 +”)
W szerokim wachlarzu działań Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się m.in.:
usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, dożywianie dzieci z ubogich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, dopłaty do pobytu
naszych mieszkańców w Domach Pomocy
Społecznej, wspieranie rodziny i zatrudnienie asystenta rodziny. Dopłata do „Karty 3+”
i „Karty Seniora” planowana jest na 76 tys. zł.

Numer 1/2018
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Lp.

Nazwa sołectwa
lub innej
jednostki
pomocniczej

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

1

2

3

1 Budki Piaseckie

2 Dębówka

3 Elżbietów

4 Gaj

5 Granice

6 Izbiska

7 Kawęczyn

8 Lisice
9 Ludwików
10 Maszna

11 Maurycew

12 Mikołajew

13 Nowa Piasecznica

14 Nowe Gnatowice

15 Nowe Paski

Planowana
kwota zadania,
przedsięwzięcia
Łączne wydatki

zakup tabliczek informacyjnych z nazwami miejscowości
promocja sołectwa na II Dożynkach gminnych
zakup sprzętu dla OSP Budki Piaseckie
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
zakup sprzętu siłowego zewnętrznego
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
organizacja spotkania rekreacyjno-wychowawczego dla młodzieży oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka
zakup umundurowania bojowego dla OSP Budki Piaseckie
utwardzenie drogi gminnej dz.nr.ew.71 w miejscowości Dębówka
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Elżbietów
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
zakup namiotu na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci
projekt chodnika przy drodze gminnej nr 380814 W w miejscowości Elżbietów
organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej z okazji Świąt Bożego
Narodzenia dla mieszkańców sołectwa Elżbietów
projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 381 w miejscowości Gaj
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
zakup namiotu na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci
projekt i przygotowanie terenu pod plac zabaw na działce gminnej nr 95/2 obręb geodezyjny Granice
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
utwardzenie destruktem drogi gminnej nr 33 w Izbiskach
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
projekt chodnika przy drodze gminnej nr.ew.dz.2 SHRO Kawęczyn
nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 44 w miejscowości Kawęczyn
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 380833 W w Lisicach
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
utwardzenie drogi gminnej dz.nr.ew.41 w miejscowości Ludwików
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego w Klubie Młodego Rolnika w Masznie
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach w miejscowości Maurycew
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa chodnika przy drodze gminnej nr.ew.dz.4 w miejscowości Mikołajew
projekt budowy parkingu przy budynku OSP Mikołajew działka nr.ew.47 Stary Mikołajew /umowa użyczenia/
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
organizacja imprezy sportowo-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Nowa Piasecznica
modernizacja dróg gminnych dz.ew.nr.18 i 77 Nowa Piasecznica
modernizacja rowu melioracyjnego drogi gminnej nr 380806 W w Nowych Gnatowicach
oświetlenie dróg gminnych nr 13/1 nr 9 obręb Paprotnia oraz nr 127 obręb Nowe Gnatowice – 3 lampy
wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości
utwardzenie drogi gminnej nr 133 obręb Nowe Gnatowice
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
uzupełnienie tłuczniem drogi gminnej nr 109 w miejscowości Nowe Paski
nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 58 w Nowych Paskach
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
zakup dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu dróg gminnych 58 i 77 oraz na łuku drogi 77 przy działce nr 70
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19 632,00

21 605,00

23 577,00

14 311,00

21 605,00

14 311,00

20 229,00

12 064,00
16 009,00
25 687,00

15 137,00

21 651,00

23 302,00

15 550,00

15 458,00

16 os. Granice

17 Paprotnia

18 Pawłowice

19 Pawłówek

20 Seroki Parcela

21 Seroki Wieś

22 Skrzelew
23 Stare Paski

24 Szymanów

25 Teresin

26 Teresin Gaj

27 Topołowa

28 Witoldów

budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
miejsca parkingowe oraz utwardzenie wjazdu na teren OSP Teresin przy ul. Południowej
nakładka asfaltowa na ul. Kaskiej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Batorego
projekt techniczny kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej
organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia OSP Teresin
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
zakup tabliczek informacyjnych z nazwami ulic
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Spacerowa w Paprotni
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
utwardzenie drogi gminnej nr 380834 W w miejscowości Pawłowice
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłówek
zakup namiotu na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
budowa oświetlenia ulicznego ul. Jarzębinowej i ul. Jesionowej w miejscowości Seroki Parcela
budowa parkingu – Seroki Parcela
utwardzenie poboczy dróg gminnych nr 178 i 380848 W na terenie sołectwa Seroki Wieś
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
impreza edukacyjno-sportowa dla mieszkańców sołectwa Seroki Wieś
dowieszenie lamp oświetleniowych na drogach gminnych nr 178 i 380821 W w miejscowości Seroki Wieś
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
utwardzenie tłuczniem poboczy wzdłuż drogi gminnej nr 380819 W oraz
drogi gminnej nr 380830 W w miejscowości Skrzelew
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 380809 W obręb Stare Paski
organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Szymanów
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
zakup kamizelek odblaskowych z nadrukiem sołectwa oraz zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach; montaż 2 lamp
oświetleniowych na drodze gminnej – ul.Szkolna; wymiana słupa oświetleniowego
przy budynku wielorodzinnym na ulicy Szkolnej /1.000/ – teren gminny
zakup umundurowania bojowego oraz węży strażackich dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Szymanów
utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr ew. działki nr 21 obręb SHRO Szymanów
projekt ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej nr 3837 W w miejscowości Szymanów
organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Szymanów
zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymanów
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
projekt ścieżki rowerowej na ul. Granicznej w miejscowości Teresin
projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul.Szkolnej i przy Al. XX-lecia – 1 lampa w miejscowości Teresin
projekt i budowa chodnika przy hali GOSiR
infrastruktura na plac rekreacyjny przy ul. XX-lecia 5A w Teresinie
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
organizacja imprezy edukacyjno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Teresin-Gaj
budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej i ul. Spacerowej
wykonanie oświetlenia ulicznego w Teresinie Gaju ul. Tęczowa
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
montaż słupów oświetleniowych wzdłuż chodnika w Topołowej
uzupełnienie ubytków drogi gminnej dz.ew.nr.12 w miejscowości Witoldów
zakup namiotu na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci
promocja sołectwa na II Dożynkach Gminnych
projekt oświetlenia części drogi gminnej w miejscowości Witoldów
budowa zadaszenia na placu rekreacyjnym przy Al. XX-lecia 5A,
inwestycja wspólna wszystkich sołectw Gminy Teresin
OGÓŁEM

44 402,00

45 870,00

25 504,00

12 981,00

38 347,00

23 302,00

16 605,00

15 504,00

45 870,00

45 870,00

20 871,00

19 357,00

12 614,00

647 225,00
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Gmina Teresin „Dla Niepodległej”
Szanowni Mieszkańcy!
W tym roku obchodzić będziemy okrągłą, 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przed stu laty, dokładnie 11 listopada 1918
roku zakończyła się I wojna światowa, otwierająca narodowi polskiemu
drogę do suwerennego państwa. Tego też dnia
proniemiecka Rada Regencyjna przekazała
władzę Józefowi Piłsudskiemu, przybyłemu
dzień wcześniej z więzienia z Magdeburga.
Był to zaledwie początek polskiej drogi do
niepodległości: na naszych ziemiach stacjonowały jeszcze resztki okupacyjnych armii,
nieustalone były granice, a ze wschodu nadciągała armia bolszewicka. Dzięki ogromnej
determinacji naszych przodków w bardzo
krótkim czasie udało się zbudować podwaliny nowoczesnego europejskiego państwa. Dziś,
po stu latach tamte wyjątkowe wydarzenia
chce uczcić cała Polska.
W ten narodowy jubileusz wpisują się też działania Gminy Teresin.
Jesienią ubiegłego roku powołałem Gminny Komitet Obchodów Stulecia
Odzyskania Niepodległości. W jego skład weszli przedstawiciele różnych
środowisk: samorządowej oświaty, kultury, sportu, duchowieństwa, harcerstwa, straży pożarnej i seniorów. Komitet opracował plan wydarzeń
związanych z jubileuszem 100-lecia. Oficjalne obchody rozpoczęły się
11 listopada 2017 roku w Szymanowie, a 5 grudnia w budynku byłego
gimnazjum obchodzona była uroczyście 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Zakończenie jubileuszu odzyskania niepodległości nastąpi 11
listopada 2018 roku.
Obecny 2018 rok będzie obfitował w wiele różnego rodzaju wydarzeń.
Teresiński Ośrodek Kultury proponuje m.in. „Rzeczpospolitą Filmową”
– cykl comiesięcznych darmowych pokazów filmów polskiej produkcji,
„Koncert muzyki polskiej” z okazji Dnia Kobiet czy inaugurację projektu
„Dworzec TO Kultura” pod nazwą „Pociągiem do… niepodległości”. Działający w TOK-u Klub Seniora „Radosna Jesień” przygotowuje spektakl dla
dzieci „Polskie ZOO”. Z kolei w czterech samorządowych szkołach prze-

prowadzone zostaną okolicznościowe konkursy: w Budkach Piaseckich
– Konkurs Piosenki Patriotycznej, Paprotni – Konkurs Plastyczny, Szymanowie – Konkurs Historyczny, a w Teresinie – Konkurs Recytatorski.
W tegoroczny ważny jubileusz wpisują się też tradycyjne duże wydarzenia sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
poszczególne sekcje i kluby sportowe oraz
specjalnie przygotowane projekty, np. Turniej
Dzikich Drużyn czy Bieg Niepodległości. W nasze rocznicowe obchody włączają się również
Klasztory: w Niepokalanowie – w I niedzielę
miesiąca o godzinie 16.00 sprawowane są Msze
święte w intencji Ojczyzny, a w Szymanowie
– 11. dnia każdego miesiąca o godzinie 20.00
Siostry Niepokalanki zapraszają na Procesje
Różańcowe. Z kolei w maju Ochotnicze Straże
Pożarne planują zorganizować „Piknik Strażacki”, a harcerze zapraszają do wzięcia udziału w grze terenowej „Dla Niepodległej”.
Gminna Biblioteka Publiczna tradycyjnie zaprasza do cyklicznego czytania dobrej literatury, włączając tegoroczny jubileusz w „Narodowe Czytanie”. Ciekawym pomysłem jest również akcja „100 dębów na 100-lecie”.
W jej ramach planujemy posadzić 100 dębów, upamiętniających nasz
jubileusz. Pierwszy z dębów o nazwie „Józef Piłsudski” posadzony został
11 listopada w czasie dorocznego Święta Niepodległości w Szymanowie.
Pozostałe chcemy sukcesywnie sadzić w czasie naszych wydarzeń upamiętniających Jubileusz 100-lecia. Zdecydowaną większość chcemy rozdać mieszkańcom, aby dla następnych pokoleń stanowiły pamiątkę tego
wydarzenia. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji nazw
dla „Dębów Niepodległości”. Mogą to być wybitne postacie zasłużone nie
tylko dla bezpośredniego odzyskania niepodległości w 1918 roku, ale również wszyscy Polacy, z których jesteśmy dziś dumni.
O zbliżających się rocznicowych wydarzeniach na bieżąco będziemy
Państwa informować poprzez nasz miesięcznik, stronę internetową oraz
Facebook.
Marek Olechowski
wójt Gminy Teresin

Prośba o pomoc
Pani

Wioletcie Koch
sołtys Ludwikowa
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny z
Pawłowic, która w wyniku pożaru domu straciła cały dorobek życia.
Ośrodek Pomocy prosi o wpłaty dobrowolnych kwot na nr konta: 37 9284 0005 0000 0912
2000 0060 z dopiskiem: Pogorzelcy – Pawłowice.
Przekazane przez Państwa kwoty pieniężne będą przeznaczone na remont budynku.
W imieniu rodziny dotkniętej tragedią Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękuje.

8

Bogdan Linard, przewodniczący
Rady Gminy Teresin
i wójt Marek Olechowski

Prosto z Gminy
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Akcja szczepień przeciw HPV
Wójt Gminy Teresin informuje, iż do 9 lutego 2018 r. rodzice/opiekunowie mogą zgłosić udział swoich córek w programie szczepień
ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy. Program szczepień
w tym roku skierowany jest do dziewcząt urodzonych w roku 2004,
zamieszkujących na stałe na terenie gminy Teresin. Koszt szczepienia –
w wysokości 510 zł – zostanie w całości pokryty z budżetu gminy.
Szczepienie obejmuje podanie 3 dawek szczepionki w przedziale
czasowym 6 miesięcy. Udział w programie wymaga pisemnej zgody
rodziców/opiekunów (druk dostępny na stronie bip.teresin.pl/programy zdrowotne lub w Urzędzie Gminy Teresin), którą należy dostarczyć
do Urzędu Gminy (Biuro Obsługi Mieszkańca – parter Urzędu Gminy)

bądź do sekretariatu danej szkoły w nieprzekraczalnym terminie do
9 lutego 2018 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie i zaszczepienia swoich córek. Będzie to nie tylko działanie profilaktyczne,
ale również doskonała inwestycja w zdrowie własnego dziecka. Dodatkowych informacji na temat szczepień udziela Izabela Andryszczyk,
Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, pokój nr 5, tel. 46 864 25 67, email:
fundusze@teresin.pl.
Izabela Andryszczyk
Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

Ferie w świetlicy
W dniach 15, 17, 22, 24
stycznia 2018 dzieci ze
świetlicy działającej przy
parafii w Niepokalanowie
uczestniczyły w feriach zorganizowanych przez Parafię Niepokalanów i Urząd
Gminy w Teresinie. Bogaty
plan i wiele atrakcji towarzyszyło każdemu z wyjazdów.

Pierwszego dnia, czyli 15
stycznia, dzieci odwiedziły Centrum Kultury
Agi-Magi w Bieniewicach,
gdzie odbyły się warsztaty
kulinarne i zabawy z animatorem. 17 stycznia wybraliśmy się do Bolimowa
do Warsztatów Garncarskich rodziny Konopczyńskich. Dzieci miały tam
okazję poznać koło garncarskie, historię warsztatu
i rodzinną tradycję lepienia naczyń. Na zakończenie odbyło się ognisko.
22 stycznia grupa odwiedziła Nieborowską
Stajnię u Kowala. Odbyła się jazda konna,
karmienie koni, szaleństwa na placu zabaw.
Na zakończenie, 24 stycznia odwiedziliśmy
Centrum Kultury Błonie, gdzie obejrzeliśmy
film Byczek Fernando, byliśmy w McDonald's.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do

tego, że te ferie się
odbyły, a szczególnie Pani Marii
Wójcickiej z Urzędu Gminy Teresin
i o. Andrzejowi
Sąsiadkowi, proboszczowi parafii
Niepokalanów.
Opiekun ferii
Karolina Krukowska

Komunikat dla Paprotni
Uwaga! Nastąpiła zmiana w harmonogramie odbierania odpadów zmieszanych i segregowanych w 2018 r. dla sołectwa Paprotnia.
Oto zaktualizowany harmonogram:

„s” – selektywne, „z” – zmieszane
Przypomnijmy, iż terminy odbioru odpadów problemowych, tj. zużyty sprzęt, elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, chemikalia oraz odpady remontowe i budowlane, to: 3 marca i 20 października.

GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 7 lutego 2018 roku o godzinie 9.30
rozmowa z Markiem Olechowskim, wójtem
gminy Teresin.
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GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 9 lutego 2018 roku o godzinie 13.10
rozmowa z Markiem Olechowskim, wójtem
gminy Teresin.
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200 lat, Panie Henryku!

3 stycznia tego roku Pan Henryk Kucharski ukończył 95 lat życia. W tej intencji w Niepokalanowie Lasku sprawowana była Msza święta z udziałem rodziny, władz gminy Teresin, straży pożarnej oraz parafian i licznie przybyłych przyjaciół Jubilata. Z tej okazji naszemu Honorowemu
Obywatelowi Gminy Teresin składamy serdeczne gratulacje oraz jak najlepsze życzenia, przede
wszystkim dobrego zdrowia oraz dalszych ciekawych, strażackich i samorządowych pomysłów.

Niezwykła agapa w Skrzelewie
Agapa w Skrzelewie to już tradycja naszego środowiska, wspólne spotkanie staje się okazją do refleksji i dania nadziei. Pragnieniem Zarządu OSP, Sołtysów Maurycewa, Duninopola
i Pawłówka, a także Ks. Proboszcza jest, abyśmy choć jeden dzień w roku mogli się spotkać razem
– zapraszał na spotkanie Tadeusz Szymańczak.
Jak co roku, styczniowa agapa w świetlicy wiejskiej w Skrzelewie zgromadziła wielu gości.
Wśród nich byli m.in. Aleksander Łopata – radny powiatu sochaczewskiego, Marek Jaworski – zastępca wójta Gminy Teresin, Bogdan Linard – przewodniczący Rady Gminy, Antonina
Gigier – zastępca przewodniczącego RG, Janusz Paradowski i Jerzy Wójcik – radni gminni,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz wielu mieszkańców gminy Teresin.
Do wspólnego kolędowania
zaprosił wszystkich zespół „Dens
Babki” z Młodzieszyna, który
swoją obecnością w wyjątkowy sposób uświetnił spotkanie.
Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Robert Sierpniak. Świąteczna atmosfera królowała podczas spotkania, dzięki któremu
przy wspólnej modlitwie i przy
wspólnym stole choć na chwilę
dało się zapomnieć o trudach
dnia codziennego.

Wsparcie dla OSP Budki Piaseckie

Powstało
Stowarzyszenie
„Teresin – Nasze
Korzenie”
Na początku stycznia br. zarejestrowane
zostało nowe stowarzyszenie na terenie naszej gminy. Inicjatorem i prezesem został Jarosław Żejmo, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szymanowie, nauczyciel języka polskiego
i historii. Nauczyciele historii stanowią zresztą zdecydowaną większość tej nowej lokalnej
inicjatywy. W skład Zarządu weszli ponadto:
Piotr Szlachetko, nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie w teresińskiej podstawówce,
oraz Zdzisław Goszcz, mieszkaniec Paprotni
znany jako odtwórca postaci Józefa Piłsudskiego w corocznym „Marszu Niepodległości”
z okazji Święta Niepodległości. Oprócz nich
znaleźli się ci, którzy pasjonują się poszukiwaniem swoich lokalnych korzeni. Inicjatorów
i założycieli Stowarzyszenia połączyła także
wspólna pasja poznawania dziejów Teresina
i okolic oraz chęć podzielenia się nią z innymi.
Działania Stowarzyszenia skierowane są
do wszystkich, którym bliska jest przeszłość
naszej teresińskiej ziemi. Szczególnie liczymy
na współpracę z osobami starszymi, dysponującymi bezcenną wiedzą o lokalnych dziejach.
Stowarzyszenie stawia też na inspirowanie
i wspieranie lokalnych inicjatyw. Chce też włączyć się aktywnie w pracę Gminnego Komitetu
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Jeszcze w tym roku planuje m.in. zorganizować otwarte projekcje „Rzeczpospolita Filmowa” oraz przeprowadzić konkurs historyczny
w szkołach. Działania naszego Stowarzyszenia
zbiegły się z ciekawą lokalną inicjatywą pana
Cezarego Zdanowskiego, opisującego historię
starego dębu przy ulicy Cmentarnej w Paprotni. Pan Cezary wszedł w skład członków – założycieli Stowarzyszenia. Wszystkich chętnych
do współpracy z nami serdecznie zapraszamy.
Jarosław Żejmo
franafta@gmail.com

W INTENCJI
NIEPODLEGŁEJ

W tym roku prosimy was o przekazanie swojego 1% podatku na naszą jednostkę. Za zebraną kwotę będziemy mogli kupić specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu niesienie pomocy będzie
W ramach gminnych wydarzeń organizodużo szybsze i prostsze.
wanych z okazji 100-lecia odzyskania przez
OSP Budki Piaseckie Polskę niepodległości Siostry Niepokalanki
z Szymanowa zapraszają w każdy 11. dzień
danego miesiąca o godzinie 20.00 na procesję
różańcową w intencji Ojczyzny. Rozpoczęcie procesji przy Kaplicy Matki Bożej Jazłowieckiej. Procesje będą odbywały się do października 2018 r. Z kolei w Niepokalanowie,
w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz.
16.00 sprawowane są Msze święte w intencji
Ojczyzny.
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Koncert pełen świątecznych wzruszeń
Kameralna sala Teresińskiego Ośrodka Kultury we wtorek 19 grudnia wypełniła się po brzegi. Powodem był „Koncert Świąteczny” w wykonaniu członków sekcji wokalnej oraz dzieci z sekcji zajęć twórczych.
Dla większości z nich był to artystyczny debiut przed publicznością.
Choć była mała trema, to jednak zdominowała ją nieodparta chęć zaprezentowania się przed rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi.
W koncercie udział wzięła sekcja wokalna pod kierunkiem Joanny
Cieśniewskiej oraz sekcja zajęć twórczych Karoliny Krukowskiej. Łącznie na scenie TOK-u wystąpiło około 40 osób, od małych dzieci poprzez
młodzież, tę młodszą i starszą, po dorosłych adeptów nauki śpiewu.
Podczas imprezy dało się zauważyć w oczach widzów niesamowite wzruszenie, co zresztą większość z gości przyznała po zakończeniu

spektaklu. Brawom nie było końca. To chyba najlepszy dowód, że tego
typu koncerty są potrzebne nie tylko młodym wykonawcom. W tym
roku organizatorzy postawili na pastorałki i piosenki świąteczne mniej
znane, co również bardzo podobało się przybyłym.
W Teresińskim Ośrodku Kultury podobne koncerty odbywają się
każdego roku. Zawsze spotykają się z wielkim zainteresowaniem zarówno wśród młodych artystów, jak i publiczności. To również świetna okazja, by uczestnicy sekcji pokazali, jak wiele nauczyli się podczas sezonu
artystycznego, rozwijając swój talent.

Nowy Rok zawitał, stary sobie poszedł…
Rok 2017 w Klubie Seniora „Radosna
Jesień” był rokiem bardzo aktywnym. Nasi
seniorzy brali udział w wielu imprezach kulturalno-rozrywkowych, wycieczkach jednoi kilkudniowych, wypoczynku letnim nad
morzem i jesiennym w górach. Jednak to nie
wszystko, na co dzień bowiem dominowały
zajęcia w grupie teatralnej, plastycznej, gimnastycznej, uczyliśmy się języka angielskiego,
obsługi komputera, uczestniczyliśmy w Dyskusyjnym Klubie Książki – to wszystko działo
się w naszej seniorskiej społeczności.

Numer 1/2018

Jak się okazuje, seniorzy to bardzo aktywni i ciągle zajęci ludzie. To dobrze, ponieważ
teraz możemy rozwijać nasze zainteresowania,
hobby, na które kiedyś brakowało nam czasu.
Odkrywamy talenty, o których nawet nie wiedzieliśmy.
Ostatni dzień starego roku był przysłowiową „kropką nad i”, nie mógł bowiem zakończyć się inaczej niż Balem Sylwestrowym.
Odbył się on w teresińskim Ośrodku „Leśne
Zacisze”, cała noc upłynęła w szampańskiej
atmosferze. Wśród bawiących się byli też zna-

jomi spoza klubu, mamy nadzieję, że świetnie
spędzili ten wyjątkowy czas w towarzystwie
naszej grupy seniorów.
W tak radosnym nastroju pożegnaliśmy
stary i powitaliśmy Nowy Rok 2018. Korzystając z okazji, wszystkim seniorom z „Radosnej
Jesieni”, ale też wszystkim mieszkańcom gminy Teresin życzymy dużo szczęścia, zdrowia
i uśmiechu na tegoroczne dwanaście kolejnych miesięcy!
Bożena Dentko
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Orszak Trzech Króli Szymanów 2018
Już po raz szósty ulicami Szymanowa wyruszył Orszak Trzech Króli. Jak każdego roku, uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w szymanowskim kościele. Tam właśnie spotkali się wszyscy aktorzy
biorący udział w Orszaku, a także parafianie i goście, którzy w tym roku dopisali szczególnie.
Wszyscy wierni wraz z aktorami, a nawet zwierzętami – bowiem z Orszakiem szedł osiołek Eustachy – podążali tradycyjnie za Gwiazdą, w asyście muzykantów (gitary, akordeony, bęben), którzy
wygrywali kolędy Bożonarodzeniowe. A betlejemska Gwiazda prowadziła przez Szymanów, wzdłuż
ulicy Szkolnej, zatrzymując się zgodnie z tradycją na następujących stacjach: gospoda, w której nie
było miejsca dla Józefa i Maryi, bar (ukłon w stronę współczesności), gdzie nikt nie myślał o zaproszeniu przyszłej matki i jej męża. Następnie Orszak zawitał na polanę do pasterzy, którzy jako pierwsi
zostali powiadomieni o zbliżającym się Narodzeniu Pańskim.
Kolejna scena rozgrywała się na dworze Króla Heroda, który ulokowany był na tarasie Sióstr Niepokalanek. Tutaj miał miejsce świetnie zaaranżowany taniec dworski, który został wykonany przez
młodzież parafii Szymanów.
Ostatnim punktem, zgodnie z tradycją, była szopka betlejemska umieszczona przy kaplicy Sióstr,
w której Józef i Maryja znaleźli miejsce na odpoczynek, a jednocześnie tam zawitali Trzej Królowie.
Przybyli, by złożyć pokłon Nowonarodzonemu. Ta scena uzupełniona była przez taneczny układ choreograficzny, wykonany przez uczennice Szkoły Podstawowej w Szymanowie.
Po Orszaku, Marek Jaworski, z-ca wójta gminy Teresin, złożył podziękowania wszystkim uczestnikom Orszaku, szczególnie dziękując ks. Robertowi Sierpniakowi, proboszczowi parafii Szymanów,
który był organizatorem przedsięwzięcia, a także s. Adrianie, która odpowiadała za scenariusz i reżyserię, jak również aktorom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego wydarzenia. Podziękowania należą się także Marlenie Kawce, która przygotowała dwa układy choreograficzne wraz z szymanowską młodzieżą.
Na zakończenie wicewójt Marek Jaworski w imieniu władz gminnych zaprosił wszystkich uczestników Orszaku do Szkoły Podstawowej w Szymanowie na ciepły bigos Wójta i herbatę.
Paulina Żejmo
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Partnerzy Programu „Karta 3+”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ RODZINY 3+ NA TERENIE GMINY TERESIN

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

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

USŁUGI
Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński –
Elżbietów 15; zniżka 10%, tel. 608 516 983.
Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek
Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta

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

Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia,
ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradztwa podatkowego.
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.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin,
ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne
ogrodów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY
KOŃ” Iwona Gręda – Mikołajew 14; 10% zniżki na
jednorazowe jazdy konne i warsztaty twórcze.

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 Ośrodka 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:

FHU 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.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin, ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne ogrodów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
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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Niebieska Gwiazdka – Podsumowanie
Dzielnicowa z Posterunku Policji w Teresinie sierż. Anna Opęchowska-Ciak wspólnie
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Mieszkańców
Gminy Teresin „Impuls” zorganizowali po raz
piąty akcję charytatywną Niebieska Gwiazdka.
Pomoc kierowana jest do rodzin z dziećmi
i bez, osób samotnych, seniorów oraz osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Od początku edycji, tj. od roku 2013 taką
pomoc otrzymało ponad 100 gospodarstw
domowych, a tylko w ubiegłym roku była to
liczba 35. To w ramach świątecznej akcji, bo
w ciągu roku dzielnicowa też stara się pomagać. Poprosiliśmy pomysłodawczynię Niebieskiej Gwiazdki, by podsumowała piątą edycję
akcji, której finał odbył się przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia:
Co roku do akcji włączają się osoby prywatne, ale też miejscowi przedsiębiorcy, właściciele
naszych małych i dużych gminnych firm, sklepików, aptek, także duże magazyny, w tym roku
również jedna z kancelarii prawnych. Każdego
roku tych darczyńców jest coraz więcej, są stałe
firmy, które pomagają od pierwszej edycji i one
już w listopadzie same się przypominają i deklarują swoją gotowość.
Pomagają też szkoły. Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie tradycyjnie organizuje Mikołajkowy Turniej Halowej
Piłki Nożnej o puchar starosty sochaczewskiego.
W tym roku nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Szymanowie oraz Przedszkole
Leśna Akademia również czynnie włączyli się
do zbiórki rzeczy na rzecz Niebieskiej Gwiazdki.
Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem
i z każdym rokiem darczyńców jest więcej.
Dary, jak co roku, spływały także pocztą
z odległych zakątków Polski i świata. Nasz stały
darczyńca z Sochaczewa zakupił sprzęt AGD.
Do akcji przyłączyło się dużo miejscowych i nie
tylko firm, m.in. CD Stokrotka Teresin, którzy
są z nami od początku akcji, oraz Mars Polska
Sp. z o.o., Greiner Packaging Sp. z o.o., Polskie
Młyny S.A., Fiku Miku Agnieszka Kubicka, Pizzeria Wiejska w Teresinie, Bakoma Sp. z o.o.,
Świat Mody Ewa Szymańska, Jetta Zbigniew
Podlasiński, E&M Miller Firma Prawnicza,
FUKS Agnieszka Kołodziejska, Globig Wojciech
Chojnacki, Dom Bawarski Aneta i Dominik
Domagalscy, pracownicy Urzędu Gminy Teresin, Solarium Havana Agata Glińska, kierownik
apteki MaxFarm Mariola Ciura-Ciągarlak, menedżer apteki Dbam o zdrowie Ernest Niewiadomski, właściciel apteki Calendula Romuald
Kotowoda, Hurtownia Owoców i Warzyw INTERFRESH Robert Głębocki.
Ludzie przekazują rzeczy używane, ale także nowe sprzęty RTV czy AGD, bony świąteczne, vouchery, również pieniądze. Najpotrzebniejsze rzeczy to zawsze artykuły spożywcze,
chemiczne, higieniczne, takie rzeczy codziennego użytku. W tym roku przekazaliśmy dużo
artykułów gospodarstwa domowego, np. zestawy garnków. Za zebrane pieniądze kupowaliśmy na bieżąco rzeczy, których brakowało. Nie
zabrakło także gabarytowych przedmiotów –
kupiliśmy lodówkę, kuchnie gazowe, odkurza-
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cze, mikrofalówkę i wiele innych przydatnych
w domu rzeczy.
Każdego roku pomoc otrzymują inne rodziny, choć są wyjątki i zdarza się, że osoby zostały
obdarowane na przykład dwa lata z rzędu. Jednak za tym idzie wcześniejsze rozeznanie, rozmowa, wywiad z rodziną. Przez pierwsze edycje
rzeczywiście walczyliśmy głównie z biedą, gdyż
pomoc trafiała głównie do osób/rodzin ubogich,
ale teraz to już niezupełnie tak wygląda. Ta
edycja Niebieskiej Gwiazdki pokazała mi, że
tej biedy tak naprawdę nie ma tak dużo, przynajmniej na terenie gminy Teresin. Wiele razy
pomagałam rodzinom biednym i dawałam im
impuls do działania, pragnęłam, aby stanęły na
nogi, same zawalczyły o swoje szczęście. To były
też długie rozmowy i odwiedziny w ciągu roku.
Niektórzy faktycznie z tej biedy wyszli, poradzili
sobie, ale nie wszyscy.
Już od czwartej edycji pomoc dostają głównie
zwyczajni ludzie, którzy radzą sobie „od pierwszego do pierwszego”, nie korzystają z pomocy
w GOPS-ie ani w Gminie, wyjeżdżają z dziećmi
na wakacje etc. Takim ludziom właśnie warto
pomagać, takim, którzy na tę pomoc nie liczą,
takim „zwyczajnym niezwyczajnym”.
Ja z każdym rokiem też uczę się więcej, uczę
się ludzi, próbuję ich zrozumieć, staję się silniejsza, aby pomagać z głową i pomagać właściwie. Nie zawsze pomagam rodzinom, które
są zgłoszone do Niebieskiej Gwiazdki. Jak już
mówiłam, wcześniej odwiedzam rodzinę, rozmawiam i wyczuwam, kiedy rodzina potrzebuje pomocy, a kiedy tej pomocy zwyczajnie
oczekuje. Czasem obiecuję, że pomogę, jak
sami coś od siebie dadzą, pójdą do pracy, pokażą swoim dzieciom lepsze życie, nie tylko na
łasce dobrych ludzi. I to jest dla mnie trudne,
kiedy muszę odmówić pomocy, choć serce mi
się kraje, ale czasami tak trzeba, dostać „kopa”,
żeby zrozumieć, że życie trzeba wziąć w garść,
nie tylko skomleć, płakać i prosić. Jednak to
właśnie jest impuls dla tych ludzi… oni wiedzą,

że ja im coś obiecałam, że muszą się postarać,
aby dostać pomoc.
W tym roku odwiedziliśmy bardzo fajne
rodziny i osoby samotne. U wielu zatrzymaliśmy się na dłużej, rozmawialiśmy przy herbacie i ciastku, było naprawdę bardzo miło. Najprzyjemniej jest, kiedy rodzina jest zaskoczona,
dzieci się cieszą, babcie płaczą ze wzruszenia.
Choć rodziny wiedzą wcześniej, że dostaną
dary, to większość nie spodziewa się pomocy
w takich rozmiarach. Tymczasem my podjeżdżamy dużym samochodem, przynosimy kartony z prezentami, aż obdarowani mile zaskoczeni pytają: ile jeszcze tego? Ja wcześniej pytam
o potrzeby, marzenia, nic nie obiecuję, bo nie
wiem, jakie będziemy mieli fundusze. Tak bardzo chciałabym spełnić te małe duże marzenia
i dążę do tego. I potem ten efekt „wow!”, to jest
coś niesamowitego.
W tym roku odwiedziliśmy seniorkę, która
jest uziemiona w domu, nie może chodzić, dawno nie była na powietrzu, jej jedyną atrakcją
jest telewizja. Jaka była jej radość i wzruszenie,
kiedy zobaczyła „swój pojazd”, czyli wózek inwalidzki. To uczucie w tym momencie we mnie
jest nie do opisania.
Albo chłopiec, a tak naprawdę już pełnoletni
mężczyzna, chory od urodzenia, jakże cieszył
się na widok samochodu zdalnie sterowanego.
Albo sms-y z podziękowaniami, jakie dostaję
od rodzin po odwiedzinach i życzenia w święta,
tego nie da się wyrazić słowami…
Dzięki rozmowie z jedną mamą udało mi się
namówić ją na pójście do pracy. Jaka ona była
szczęśliwa, dziękowała mi za impuls do działania. Mogłabym opowiadać godzinami o tych
naszych odwiedzinach.
W tym roku wspominałam naszą seniorkę,
którą odwiedzaliśmy dwa lata z rzędu. Pani
Halinka cieszyła się na nasz widok i bardzo potrzebowała drugiej osoby, rozmowy, przytulenia.
W tym roku niestety odeszła na zawsze i nie
dokończenie – str. 17
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Nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy

dokończenie ze str. 16
dane nam już było się spotkać... Ona pamiętała
nasze imiona, pamiętała, że rok wcześniej byłam w ciąży, była niesamowita…
W tym roku darczyńcą była dziewczynka,
Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni zaktóra rozbiła skarbonkę i kupiła zabawkę dla kończyła swój złoty rok 2017 nabyciem nowepotrzebującego dziecka. Dzieci w szkole zbiera- go pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Zastąpił
ły artykuły spożywcze, w przedszkolu artykuły on wysłużonego w naszej gminie Volkswagena
papiernicze. Jest tu taki motyw wychowawczy LT 40 wyprodukowanego w 1995 r. Volkswai cieszę się, że dorośli wszczepiają to następne- gen służył jako pojazd ratowniczo-drogowy
mu pokoleniu. Dzięki temu mogę mieć nadzieję, najpierw w OSP Niepokalanów, a następnie
że będę miała kiedyś następców.
został przekazany do OSP Paprotnia. NieMali pomocnicy pracują też w naszym ma- jednokrotnie wyjeżdżał na akcję, dowiózł na
gazynie, jak to mówią – „na dziale zabawek”. miejsce strażaków, którzy nieśli bezinteresowMarcel, Marcelinka i Ania chętnie pomagają nie pomoc drugiemu człowiekowi.
w segregowaniu paczek i odwiedzają z nami roNowy sprzęt to średni samochód ratownidziny. W tym roku po raz pierwszy znaleźli się czo-gaśniczy firmy MAN. Zabudowa została
moi naśladowcy. Skontaktowały się ze mną po- wykonana przez firmę „Stolarczyk” z Kielc.
Samochód i jego zabudowa zostały tak zalicjantki z Komendy Powiatowej Policji w Ma- Numery operacyjnego pojazdu pozostaną ta- projektowane, aby sprzęt, który jest zamonkowie Mazowieckim z chęcią zrobienia takiej kie same jak na wysłużonym już poprzedniku towany, nie stwarzał zagrożenia w ruchu pusamej akcji na ich terenie. Porozmawiałyśmy, 639[M]89. Będzie on pierwszym wyjazdowym blicznym oraz by ratownik miał jak najlepszy
ukierunkowałam je i pomogłam zacząć. Udało pojazdem w naszej jednostce. Służyć będzie dostęp do potrzebnych narzędzi. Z roku na
się i w ten oto sposób również w Makowie ludzie do ratownictwa drogowego, technicznego rok strażacy będą starali się pozyskiwać nowy
okazali się wspaniali i wyrazili chęć pomocy. oraz jako pojazd gaśniczy. Oznaczenie samo- sprzęt oraz podnosić swoje umiejętności raMam nadzieję, że na tym nie koniec i dziew- chodu brzmi GBARt – samochód ratowniczo- townicze, uczestnicząc w specjalistycznych
czyny będą co roku już kontynuować swoją już -gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego. szkoleniach.
Niebieską Gwiazdkę.
Drugim pojazdem w jednostce jest ciężki
W miarę możliwości będzie on doposażany w
Prezentem ode mnie dla wszystkich darczyń- coraz to nowocześniejszy sprzęt.
samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Scania
ców i obdarowanych był koncert Orkiestry ReNowe auto druhów z OSP Paprotnia posia- pozyskany w roku 2014. Wartość pieniężna
prezentacyjnej Komendy Głównej Policji, który da miejsce na 4 aparaty ochronne dróg odde- pojazdu jest niewielka w porównaniu z warodbył się 17 grudnia w sali św. Bonawentury chowych zamontowane w kabinie pojazdu, 4 tością zapewnianego bezpieczeństwa przez
w Niepokalanowie. Orkiestra uświetniła także radiostacje przenośne i 1 stacjonarną, 2 linie nowy nabytek.
Mszę świętą. Na koncert można było przynieść szybkiego natarcia z możliwością dozowania
Strażacy ze wszystkich gminnych jednodary, jak i wrzucić pieniążki do puszki. Myślę, środka pianotwórczego bezpośrednio przy stek Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcaże wszystko wypadło świetnie, a w wydarze- zwijadle. Ze względu na jego funkcje ratow- ją swój wolny czas, by pomagać drugiemu
niu tym udział wzięło jeszcze więcej ludzi niż nictwa drogowego na pojeździe zamontowany człowiekowi, niejednokrotnie biorąc udział
rok temu. Podczas koncertu podziękowałam jest ciężki sprzęt hydrauliczny (rozpierak ra- w niebezpiecznych akcjach ratowniczowszystkim darczyńcom i przedstawiłam ludzi, mieniowy oraz nożyce), 3 deski ortopedyczne, -gaśniczych, narażają swoje życie, często
bez których sama nie dałabym rady, to moi po- szyny Kramera, łańcuchy, liny, rękawy, środek zostawiając swoje żony i rodziny w domu
mocnicy: Ania Lis – dzielnicowa z PP Teresin aqua do neutralizacji płynów, piła do cięcia na długie godziny. Należy się im ogromny
oraz od pierwszej edycji ze mną niezastąpieni: stali i betonu, nóż i wybijak do szyb oraz wie- szacunek i podziękowania. A korzystając z
Agnieszka Ptaszkiewicz – prezes Stowarzysze- le innego podręcznego sprzętu. Pojazd będzie okazji, druhowie OSP Paprotnia dziękują
nia IMPULS, Ewa Krężlewicz, Ewa i Mariusz także przystosowany do usuwania owadów serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się
Więsek z dziećmi Marcelinką i Anią oraz mój błonkoskrzydłych, usuwania zagrożeń zwią- do pozyskania nowego samochodu ratownisyn, kochany elfik Marcel, który w tym okresie zanych z wiatrołomami oraz powodziami. Na czo-gaśniczego.
obdarowywania najchętniej pracowałby z nami wyposażeniu jest także maszt oświetleniowy,
Ze strażackimi pozdrowieniami!
od świtu do nocy.
M. Liberadzki
który służy do oświetlenia pola pracy, a także
Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do 4 zraszacze.
akcji, to nasz wspólny sukces i wspólna radość
zarówno obdarowanych, jak i darczyńców.
sierż. Anna Opęchowska-Ciak
Redakcja „Prosto z Gminy” serdecznie
dziękuje i gratuluje Pani Ani organizacji
przedsięwzięcia, jak również wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tegoroczną Niebieską
Gwiazdkę. Wierzymy, że spotkamy się również
w tym roku!

Zaproszenie na XVI zjazd Gmin Kolbiańskich
W 77. rocznicę aresztowania o. Maksymiliana Kolbego zapraszamy na XVI Zjazd
Delegatów Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.
W niedzielę 18 lutego br. zapraszamy na Mszę świętą do bazyliki w Niepokalanowie o godzinie 10.00. Następnie o godz.11.00 zostaną złożone kwiaty przy pomniku św. Maksymiliana, a ok. godz. 11.20 w sali św. Bonawentury odbędzie się
uroczyste wręczenie nagród maksymilianowskich. Zapraszamy też na Oratorium o
Niepokalanej. Wstęp wolny.
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CO? GDZIE? KIEDY?
czyli kalendarium wydarzeń 2018 r. w gminie Teresin
MIESIĄC
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WYDARZENIE

MIEJSCE

LUTY

•
•
•
•

II Gala Sportu Gminy Teresin
,,Rzeczpospolita Filmowa’’
Memoriał Hibnera w łucznictwie
XVI Zjazd Gmin Kolbiańskich

Paprotnia
Teresiński Ośrodek Kultury
Hala GOSiR
Niepokalanów

MARZEC

•
•
•
•

VIII Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych
„Rzeczpospolita Filmowa”
Koncert muzyki polskiej z okazji Dnia Kobiet
100. rocznica śmierci Władysława Ślewińskiego

Niepokalanów
TOK
TOK
Mikołajew

KWIECIEŃ

•
•
•
•
•
•
•

Puchar Mazowsza w zapasach
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
,,Rzeczpospolita Filmowa”
Turniej Piłki Nożnej
Nasze dzieje – czytanie
Gra terenowa – harcerze
Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Hala GOSiR
Biblioteka Teresin
TOK
Orlik Szymanów
Klasztor SS. Niepokalanek Szymanów
Teresin
Hala GOSiR

MAJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questing „Śladami zagadkowej zbrodni”
227. Rocznica Konstytucji 3 Maja
Piknik strażacki
„Kino +”
Teresiński Mityng Lekkoatletyczny
„Rzeczpospolita Filmowa”
Turniej Piłki Siatkowej
II Festiwal Pieśni Maryjnej
Nasze dzieje – czytanie
„Mrowisko”
Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin

Teresin
Niepokalanów
Teresin
Niepokalanów
Stadion GOSiR
TOK
Orlik Szymanów
Klasztor SS. Niepokalanek Szymanów
Pałac Strugi
Teresin
Niepokalanów

CZERWIEC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festyn „Rodzina Razem” z okazji Dnia Dziecka
Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce U12 i U14
„Rzeczpospolita Filmowa”
V Zjazd Pojazdów Zabytkowych
Noc Bibliotek
„Kino +”
Nasze dzieje – czytanie
Teresińska Noc Czerwcowa
Turniej Piłkarski o Puchar Sołtysa
Koncert „Mamy – Dzieciom” i koncert sekcji wokalnej TOK
Przedszkoliada
Teresińska Noc Seniora
„Dworzec TO Kultura” – uroczyste otwarcie

Teresin
Stadion GOSiR
TOK
Klasztor SS. Niepokalanek Szymanów
Biblioteka Teresin
Niepokalanów
Kościół Mikołajew
Teresin
Orlik Szymanów
TOK Teresin
Stadion GOSiR
Teresin
Teresin

LIPIEC

•
•
•
•
•

Olimpiada Seniorów
Wakacje patriotyczne
„Rzeczpospolita Filmowa”
Sportowe wakacje
„Kino +”

Stadion GOSiR
TOK
TOK
Orlik Szymanów
Niepokalanów

SIERPIEŃ

•
•
•
•
•
•
•
•

„Kino +”
77. Rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana
„Rzeczpospolita Filmowa”
Mistrzostwa Gminy Teresin w tenisie ziemnym
Festiwal Muzyki Country
II Przegląd Muzyki do Tańca
Turniej Piłki Siatkowej
II Dożynki Gminne

Niepokalanów
Niepokalanów
TOK
Szymanów
Teresin
Teresin
Orlik Szymanów
Teresin
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• „Kino +”
• VI Rajd rowerowy – „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”
WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

•
•
•
•

Nasze dzieje – czytanie
„Rzeczpospolita Filmowa”
Mistrzostwa Teresina w Lekkiej Atletyce
Eko – Piknik Kampinos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

XVIII Dzień Papieski
„Rzeczpospolita Filmowa”
Nasze dzieje – czytanie
„Koncert Marii Pomianowskiej”
XVII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”
VI Imieniny Teres „O Teresach w Teresinie”
Mistrzostwa Mazowsza w zapasach w stylu wolnym
Dni Kukurydzy
Ogólnopolski Bieg Uliczny „Dla Niepodległej” o puchar Wójta Gminy
Teresin

Niepokalanów
Teresin – Szymanów – Paprotnia
– Pawłowice
Teresin
TOK
Stadion GOSiR
Kampinos
Niepokalanów
TOK
Niepokalanów
TOK
TOK
TOK
Hala GOSiR
Skrzelew
Teresin

LISTOPAD

• Kulminacja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
ӹӹ Koncert patriotyczny i uroczysta gala
ӹӹ Marsz Niepodległości
• Gminne oraz Powiatowe Dni Retoryki

Niepokalanów
Teresin – Szymanów
TOK

GRUDZIEŃ

•
•
•
•

Teresin
Niepokalanów
Osiedle Granice
TOK

75. Rocznica rozstrzelania 20 Więźniów z Pawiaka
„Uśmiech pod Choinkę” – Wigilia dla dzieci
II Strażackie Mikołajki
Święta po polsku

W czterech szkołach samorządowych gminy Teresin odbędą się konkursy tematyczne: piosenki patriotycznej, plastyczny, historyczny i recytatorski.
Przy okazji wydarzeń rocznicowych sadzone będą „Dęby Niepodległości”.

Zapaśnicy z Pucharem Polski!
Na matach w Koronowie (woj. kujawsko-pomorskie) podczas rywa- ka – I miejsce w kat. wag. 69 kg, Hubert Wiśniewski – I miejsce w kat.
lizacji w ramach Pucharu Polski kadetów i juniorów w zapasach w stylu wag. 100 kg, Wojciech Wysocki – II miejsce w kat. wag. 58 kg, Matewolnym znakomicie spisali się reprezentanci LKS Mazowsze Teresin. usz Rutkowski – III miesjce w kat. wag. 100 kg, Bartłomiej Goliński
W silnie obsadzonym turnieju wywalczyli aż 7 medali, w tym 3 złote! – X miejsc w kat. wag. 63 kg.
Nasz klub wygrał też klasyfikację drużynową. Gratulujemy zapaśnikom
Juniorzy: Adrian Wagner – II miejsce w kat. wag. 55 kg, Bartosz Staoraz całej kadrze szkoleniowej z Teresina! Oto miejsca reprezentantów niaszek – II miejsce w kat. wag. 120 kg.
LKS Mazowsze w Pucharze Polski w Koronowie:
Klasyfikacja klubowa na podium: I miejsce – LKS „Mazowsze TereKadeci: Patryk Ciurzyński – I miejsce w kat. wag. 63 kg, Jakub Siecz- sin”, II miejsce – ZKS „Slavia” Ruda Śląska, III miejsce – ZKS Koszalin.

Zaproszenie na strzelanie
Miłośników rywalizacji łuczniczej serdecznie zapraszamy na IX
MIĘDZYNARODOWY HALOWY MEMORIAŁ KAROLA HIBNERA, który strzelecko wypełni weekend od 17 do 18
lutego br. w hali
sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Teresinie.
Organizatorami tych prestiżowych i cieszących się
dużą popularnością w świecie
sportu zawodów jest: Marek
Olechowski – wójt gminy Teresin, Jolanta Gonta – starosta sochaczewski, Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy
Związek Łuczniczy oraz LKS
„Mazowsze” Teresin. Oto
program zawodów:

Numer 1/2018

Sobota, 17 lutego 2018 r.
godz. 9.00 – otwarte tory dla kobiet łuki klasyczne we wszystkich
kategoriach wiekowych oraz mężczyzn i kobiet łuki
bloczkowe
godz. 9.30 – strzelanie kwalifikacji 2 x 18 m w/w kategorii
godz. 12.00 – uroczyste otwarcie zawodów
godz. 13.00 – otwarte tory dla mężczyzn we wszystkich kategoriach
wiekowych łuki klasyczne
godz. 13.30 – strzelanie kwalifikacyjne 2 x 18 w/w kategorii
godz. 16.00 – strzelanie młodzików.
Niedziela, 18 lutego 2018 r.
godz. 8.30 – otwarte tory we wszystkich kategoriach
godz. 9.00 – strzelanie Halowej Rundy Pojedynkowej według
szczegółowego harmonogramu
godz. 14.30 – uroczyste zakończenie zawodów.
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Zakład Pogrzebowy

„COELUM”

Dariusz Szymaniak & Ryszard Siennicki
tel. 666-869-323
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 szpitali.
Transport międzynarodowy.
Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki,
stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.
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PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

dr n. med. Mariusz Cierech
specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Aleksandra Szczypińska-Cierech
„Ter-Med” Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy 726 718 849

Numer 1/2018
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Przychodzi Zbawiciel

Czuwaj!

Piękne były jasełka, które wystawili uczniowie III klasy gimnazjalnej z SP Szymanów dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz dla
lokalnej społeczności. Premiera
odbyła się w grudniu minionego
roku, tuż przed spotkaniem wigilijnym młodzieży klas III gimnazjum – dla rodziców, nauczycieli
i zaproszonych gości. Aktorzy
pięknie zagrali, a na sali zagościła
prawdziwie świąteczna, rodzinna
atmosfera.
Wśród zaproszonych gości
w uroczystości uczestniczyli kapłani: ks. Krzysztof Orzechowski
– proboszcz parafii Mikołajew oraz ks. Robert Sierpniak, proboszcz parafii w Szymanowie.
Gminę Teresin reprezentował zastępca wójta Marek Jaworski. Aktorom grającym jasełka towarzyszył chór szkolny pod batutą nauczyciela Janusza Przydworskiego. Poza licznymi kolędami,
na zakończenie zaśpiewał pieśń z Lednicy Idź
i kochaj, a Ola i Mateusz
z klasy VII zaprezentowali taniec.
Uczniowie zaprezentowali też jasełka dla całej Szkoły Podstawowej
i dla klas II gimnazjum
w Szymanowie.
Natomiast na początku stycznia 2018 r. tradycyjnie od wielu lat jasełka zostały wystawione
dla społeczności lokalnej,
a uczestniczyli w nich
także seniorzy z Teresina.
Z pewnością głębokie
treści zawarte w scenariuszu oraz piękny śpiew kolęd umocnił naszą wiarę i na zawsze pozostanie
w pamięci.
s. Adriana

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia
jak co roku odwiedzaliśmy ważne dla nas placówki w całej gminie Teresin i rozdawaliśmy
przywiezione wcześniej Betlejemskie Światełko Pokoju. Za każdym razem zostaliśmy bardzo miło przyjęci, co sprawiło nam naprawdę
wielką radość.
A nowy rok rozpoczęliśmy pełni pomysłów
i nowej energii do działania. W niedzielę 14
stycznia wspieraliśmy 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym
celem zbiórki było zebranie środków dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Kwestowaliśmy w Teresinie oraz Szymanowie
i zgodnie możemy powiedzieć, że mimo mrozu i wiatru atmosfera była naprawdę gorąca.

Podaruj 1% podatku
Zespołowi Szkół w Teresinie
Ci, którzy nie rozliczyli się jeszcze z podatku dochodowego, a nie mają określonego celu, jeśli
chodzi o podarowanie 1%, mogą przyczynić się do rozwoju Zespołu Szkół w Teresinie. Przypominamy, że w dalszym ciągu można wesprzeć tę zasłużoną i rozwijającą się placówkę, jedyną
publiczną szkołę ponadgimnazjalną na terenie powiatu sochaczewskiego zlokalizowaną poza
Sochaczewem.
Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku.
Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261oraz poniższy cel szczegółowy: ZESPÓŁ SZKÓŁ W TERESINIE 6410.
Wszystkim darczyńcom z całego serca DZIĘKUJEMY!
ZST
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dh. Adrianna Misiak

Bezpłatne
porady prawne
w Teresinie
Informujemy, iż w centrum Teresina, przy
ul. Szymanowskiej 2 lok. 2 swoją filię prowadzi Kancelaria Adwokacka E i M Miller Firma Prawnicza. Kancelaria w porozumieniu
z Urzędem Gminy Teresin udziela tu darmowych porad prawnych mieszkańcom gminy.
Będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie mailowo pod adresem
filia@eim.waw.pl lub telefonicznie pod nr. tel.
794 538 623.
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Do szopy, hej, pasterze!
Piękną tradycją jest,
iż w czasie świąt Bożego
Narodzenia w Niepokalanowie na wiernych czeka
„żywa” szopka betlejemska.
Drewniana stajenka od lat
ma stałe miejsce – obok
Domu Parafialnego. W jej
budowie pomagali chętni
parafianie. Otwarcie stajenki ze żłóbkiem, żywymi
zwierzętami i naturalnej
wielkości postaciami, tradycyjnie miało miejsce
w wigilijną noc, tuż po
Pasterce. Nocny koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Miriam,
któremu przewodniczył
o. proboszcz Andrzej Sąsiadek, cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem
licznie przybyłych wiernych.
Niepokalanowska
„żywa” szopka jest jedną
z największych stajenek
z żywymi zwierzętami
w województwie mazowieckim. Nic dziwnego, że
wśród przybyłych spotkać
można było pielgrzymów
z wielu zakątków Mazowsza i nie tylko. Bo to również dobry moment, by
w tej wyjątkowej scenerii
przystanąć, wyciszyć się
i pomodlić się przy Narodzonym Dzieciątku.

Orkiestra zagrała i u nas
Dzieci,
młodzież,
uczniowie,
harcerze,
strażacy, wielu z nich
mogliśmy
spotkać
kwestujących na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku niedziela 14 stycznia ponownie stała się, mimo tej pory
roku, dniem gorącym. Nasze serca
rozgrzała dobrze znana wszystkim akcja WOŚP. Na
ulice całej Polski wyszły tłumy wolontariuszy z puszkami. Celem 26. finału było pozyskanie środków dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Tradycyjnie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy spotkać można było na terenie
niemalże całej gminy Teresin. Jak zwykle nie zawiedli nasi mieszkańcy, którzy do wspólnej gry przyłączali się jako darczyńcy, za co serdecznie wszystkim
dziękujemy.

