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Gminy Kolbiańskie gościły w Niepokalanowie
Już po raz szesnasty odbył się Zjazd Delegatów Związku Gmin Zwią- Piotr Niedźwiecki – prezydent Zduńskiej Woli i przewodniczący Związzanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Do Niepokalanowa ku Kolbiańskiego, Grzegorz Mackiewicz – prezydent Pabianic, Marek
zjechały delegacje samorządowców z Pabianic, Oświęcimia, Zduńskiej Tarnowski – naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim oraz goWoli i Teresina, miejsc związanych z kultem wybitnego franciszkanina, spodarze, czyli wójt gminy Teresin Marek Olechowski, jego zastępca
Marek Jaworski, Bogdan Linard – przewodniczący Rady Gminy Teresin
założyciela niepokalanowskiego klasztoru.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się w weekend 17-18 lutego i radny Zbigniew Biederka.
br., były władze gminy Teresin na czele z wójtem Markiem OlechowPo nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Założyskim oraz Klasztor Ojców Franciszkanów. Zjazd miał miejsce w 77. ciela Niepokalanowa, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do Sali św.
rocznicę aresztowania przez Niemców o. Kolbego i wywiezienia go Bonawentury. Tam miało miejsce uroczyste podsumowanie XVI Zjazdu Gmin Kolbiańskich, podczas którego wręczone zostały dwie nagrody
na Pawiak.
Sobota 17 lutego była dniem roboczym. Podczas wspólnego posie- im. św. Maksymiliana. Wśród tegorocznych wyróżnionych byli: s. Letidzenia podsumowano miniony rok i zaplanowano zadania na najbliższą cja, przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego
przyszłość. Wśród nich m.in. organizację w Zduńskiej Woli VI edycji Poczęcia NMP w Szymanowie, oraz franciszkanin o. Jacek Staszewski,
biegu ,,Maksy Mila”, a także wsparcie dla Katolickiego Festiwalu Filmów rzecznik Klasztoru w Niepokalanowie, doceniony za długoletnią współpracę ze Związkiem Kolbiańskim. Zwieńczeniem uroczystości było
„Niepokalanów”.
Niedzielnej uroczystej Mszy świętej w Bazylice Mniejszej przewod- „Oratorium o Niepokalanej”, przepiękny spektakl muzyczno-wokalny
niczył i słowo Boże wygłosił o. Mirosław Adaszkiewicz. Obecne były pod kierunkiem o. Andrzeja Sąsiadka, w wykonaniu artystów z nieforpoczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbe- malnej grupy „Miriam i Przyjaciele”. Wywołujące ogromne przeżycie
go w Teresinie, Ochotniczych Straży Pożarnych w Teresinie i Paprotni duchowe oratorium, zakończyło się owacją na stojąco.
oraz Rycerstwa Niepokalanej. W uroczystościach udział wzięli m.in.
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Wiadomości inwestycyjne
Początek roku to intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji
projektowo-technicznych dla inwestycji zapisanych w budżecie 2018. Zdecydowaną większość z nich stanowią modernizacje, przebudowy bądź remonty lokalnych dróg. Na projekty w budżecie radni przeznaczyli kwotę
ponad 69 tys. zł. Przypomnijmy, iż planowanymi największymi tegorocznymi drogowymi przedsięwzięciami są m.in.: ul. Rynkowa, przebudowa i połączenie ul. Guzowskiej z Torową w Teresinie, ul. Słoneczna i Jarzębinowa
w Serokach-Parceli, ul. Koralowa w Paprotni, droga od „obwodnicy” do
Kawęczyna, droga w Nowych Paskach, droga na „Osiedlu Młynarz” w Teresinie.
We współpracy z powiatem sochaczewskim i żyrardowskim gruntowną
modernizację przejdzie droga powiatowa – przedłużenie teresińskiej „obwodnicy” z Szymanowa do Aleksandrowa w gminie Wiskitki (dł. 3,3 km).
Porozumienie w dniu 2 lutego br. na kwotę ponad 3,2 mln dofinansowania
podpisane zostało w Płocku pomiędzy marszałkiem Adamem Struzikiem
a starostą Jolantą Gonta. Wkład gminy Teresin w tę bardzo ważną drogową
inwestycję to 2 mln zł. Po gruntownej modernizacji nowa szeroka droga
będzie posiadała ścieżkę rowerową, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników. Obecnie tą drogą przejeżdżają setki aut,
w tym ogromna ilość samochodów ciężarowych.
Dobra aura pogodowa sprzyja robotom przy przebudowie dworca PKP
Teresin-Niepokalanów. Obecnie trwają roboty wewnętrzne, wykonano rozbiórkę placu przed dworcem, trwają również prace sztukatorskie na elewacji
budynku. Przygotowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Dokonany został odbiór techniczny robót wykończeniowych (II etap)
w budynku strażnicy OSP Budki Piaseckie. Przetarg na kwotę 350 tysięcy
złotych wygrała firma „Sochbud” z Sochaczewa. W ramach prac wykonano m.in. adaptację świetlicy, pomieszczeń socjalnych i części garażowej. Na
cele szkoleniowe zaadaptowano również poddasze. Strażnica po „liftingu”
z nową elewacją i napisem prezentuje się efektownie.
Trwają roboty na ulicy Wąskiej oraz przy budynku zaplecza sportowego
na stadionie GOSiR w Teresinie.
Z robotami przy ul. Guzowskiej i Torowej rusza firma „Rydmar” z Juliopola. Pierwsze prace ziemne rozpoczną się od „łącznika” między tymi
ulicami. Planowany termin zakończenia – koniec czerwca 2018 roku.

Zmodernizowana strażnica OSP Budki Piaseckie

Ulica Wąska w Teresinie

Budowa zaplecza sportowego GOSiR

Trwa przebudowa dworca PKP

Przetargi Gminy Teresin
Przebudowa ulicy Rynkowej w miejscowości Teresin – postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teresin-Gaj – ul. Spacerowa i ul. Nadrzeczna – postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nadrzecznej i ul. Spacerowej w miejscowości Teresin-Gaj – postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach i ulicach gminnych w miejscowościach: Szymanów (Hermanów), Seroki-Parcela oraz Pawłowice – postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej w miejscowości Teresin – postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Teresin przy
ulicy Zielonej 20 i na stronie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo można je uzyskać pod numerem telefonu: 46 864-25-39.
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Mazowsze walczy
ze smogiem
W celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji w dniu 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął
uchwałę nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27 października 2017 roku poz. 9600). Podjęta uchwała
ogranicza między innymi używanie pieców, kotłów i kominków oraz
paliw, które nie spełniają wymagań określonych prawem, co ma skutkować zredukowaniem zanieczyszczenia emitowanego do powietrza.
W/w uchwała weszła w życie 11 listopada 2017 roku. Dlatego przed
zakupem pieca warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy
posiada on certyfikat i jest zgodny z przepisami prawa. Od dnia wejścia w życie uchwały, wszystkie nowo instalowane kotły na paliwa stałe
powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji
zanieczyszczeń zgodnie z wymogami ekoprojektu. Szczegóły dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, o których mowa w uchwale,
wynikają z treści Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
kotłów na paliwo stałe oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z 24
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Dla kotłów pozaklasowych, niespełniających żadnych norm emisji
tzn. niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 3035:2012, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed wejściem
w życie uchwały, przewidziano okres przejściowy na dostosowanie się
do wymogów ekoprojektu do końca 2022 roku.

stawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, okres dostosowania
wymogów do wymogów ekoprojektu upływa z końcem 2027 roku.
Właściciele kominków będą musieli do końca 2022 roku wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je
w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Od 1 lipca 2018 roku nie będzie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3
mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20 proc.
Uchwała antysmogowa przewiduje przeprowadzanie kontroli urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą prowadzić wójt gminy oraz upoważnieni pracownicy urzędu gminy, policja oraz Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający przepisy muszą liczyć się
z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł.
Na żądanie kontrolującego, kontrolowany zobowiązany jest do
przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez
niego urządzenie grzewcze spełnia wymogi uchwały. Dokumentem
takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna
lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy również stosowanego paliwa.
Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik instalacji powinien posiadać
odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamieścił na swojej stronie internetowej w dziale „uchwała
antysmogowa” /www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochronaW przypadku kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed -powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html treść uchwały oraz
dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a jednocześnie spełniają pod- praktyczne informacje dotyczące przyjętej regulacji.

Za nami spotkanie w sprawie OZE
Podczas spotkania informacyjnego w dniu 5 lutego br., które dotyczyło realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach:
Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, omówiono podstawowe
kwestie finansowe oraz organizacyjne tegoż
przedsięwzięcia.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Gminy Teresin oraz właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Teresin,
biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020.
W ramach projektu na budynkach prywatPUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY
w NIEPOKALANOWIE
styczeń – czerwiec
sierpień – grudzień
WTOREK 16.00-18.00
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nych oraz budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap
realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast
w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE.

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

Izabela Andryszczyk
Zespół ds. pozyskiwania funduszy
pozabudżetowych
Urząd Gminy Teresin
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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Pałac Lubomirskich
czeka remont
Wiele wskazuje na to, że obiekty szkolne na terenie Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie doczekają się w tym roku modernizacji polegającej na kompleksowej wymianie stolarki
okiennej. Możliwość pozyskania środków na ten cel przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek
stało się możliwe dzięki ministrowi Maciejowi Małeckiemu, sekretarzowi stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Jolancie Gonta, staroście sochaczewskiemu. Odpowiadając na potrzeby społeczności Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek zarówno minister, jak i władze
powiatowe wspólnie zadeklarowali decyzję o pomocy finansowej dla szymanowskiej placówki.
Do Ministerstwa Finansów poseł Małecki złożył wniosek o zwiększenie wydatków w części
dotyczącej województwa mazowieckiego na rezerwy ogólne i celowe, z tego: 300 tys. zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych i wydatki majątkowe, na zadania takie, jak: „Remont XVIII-wiecznego Zespołu Pałacowego książąt Lubomirskich w Szymanowie, wpisanego do rejestru
zabytków pod nr 92/17/57”. Wiadomo już, iż wniosek zyskał aprobatę Ministerstwa i wkrótce
środki będą miały szansę trafić do Szymanowa.
Przed kilkoma tygodniami odbyło się spotkanie ministra Macieja Małeckiego z Siostrami
z Szymanowa, w którym uczestniczyli też starosta Jolanta Gonta i Tomasz Szlązak, dyrektor Biura
Rozwoju i Inwestycji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Marcin Odolczyk, rzecznik
prasowy Starostwa.
Niebawem szymanowska placówka złoży wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dotacji celowej. Po zaopiniowaniu władze wojewódzkie będą mogły przekazać
środki do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, wówczas też rozpocznie się etap postępowania
przetargowego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy, realizacja projektu.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY
TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zawiadamia o przystąpieniu do opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr 8/2 położoną w obrębie SHRO Skotniki oraz że w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę
Nr XLVIII/278/2018 Rady Gminy Teresin
z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr
8/2 położoną w obrębie SHRO Skotniki
oraz że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
/-/ mgr Marek Olechowski

Trwa akcja „Koperta Życia”
W ubiegłym roku Gmina Teresin przystąpiła do społecznej akcji „Koperta życia”. Akcja jest kontynuowana również w roku 2018.
Docelowo inicjatywa ta ma usprawnić pracę
zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie uratować życie potrzebującym.
Na czym polega?
Na specjalnym formularzu zapisujemy najważniejsze informacje na temat stanu naszego zdrowia. Są to kluczowe dane dla podjęcia
przez ratowników szybkich i trafnych decyzji
m.in. jakie zażywamy leki, przebyte choroby,
zabiegi, operacje, pobyty w szpitalu. Wypełniony i poświadczony przez lekarza rodzinnego formularz wkładamy do specjalnie przygotowanej koperty, a tę z kolei do lodówki.
Dlaczego lodówka? Bo jest to urządzenie
praktyczne obecne w każdym domu. Ratownikom medycznym łatwiej jest ją zlokalizować niż np. szufladę. Na lodówkę naklejamy
specjalną naklejkę z informacją, która sygnalizuje, że chory korzysta z „Koperty życia”.
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Często zdarza się, że po przyjeździe karetki są problemy z wdrożeniem zabiegów
ratujących zdrowie lub życie. Schorowani pacjenci, szczególnie ci w podeszłym wieku, nie
znają terminologii medycznej i nie potrafią
sprecyzować przebytych badań czy zabiegów
przeprowadzanych podczas ostatnich wizyt
w szpitalu. Czasem trudno o logiczny kontakt z pacjentem. Jeśli lekarz bądź ratownicy
medyczni będą wiedzieli, gdzie w mieszkaniu

znajduje się karta choroby pacjenta, to zdecydowanie szybciej nastąpi diagnoza i wdrożenie
prawidłowego leczenia.
Akcja rozpowszechniania „Kopert Życia”
zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb
medycznych i skierowana jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Teresin, przede wszystkim do seniorów, osób samotnych oraz przewlekle chorych.
„Koperty życia” wraz naklejkami (lub
magnesami) informacyjnymi na lodówkę można bezpłatnie odebrać w Urzędzie
Gminy Teresin, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, każdej przychodni zdrowia.
Po informacji telefonicznej dostarczymy je
do domu.
Prosimy o włączenie się do akcji wszystkich tych, którym na sercu leży pomoc potrzebującym i ratowanie ludzkiego życia.
UG Teresin
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Debiut Rady Seniorów
Środa 21 lutego 2018 r. przejdzie do historii samorządowej gminy
Teresin. Tego dnia odbyło się pierwsze w historii posiedzenie Rady Seniorów, którą powołał wójt Marek Olechowski. W jej skład wchodzą:
Bożena Dentko, Henryka Jaworska, Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława
Szymańska,Teresa
Zdanowicz, Zdzisław Goszcz, Tadeusz Koryś, Jan
Pyzik i Ryszard
Wielogórski.
Na pierwszym
posiedzeniu Rada
Seniorów, spośród

swojego
grona,
wybrała
przewodniczącego
Rady Seniorów,
którym
został
pan Tadeusz Koryś. Funkcję wiceprzewodniczącej
powierzono pani
Bożenie Dentko.
Rada Seniorów
będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych
oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej gminie.

Odważne wyprawy
Po raz kolejny miłośnicy bliskich wypraw i dalszych wojaży z teresińskiego Klubu Podróżnika „Odważne Wyprawy” spotkali się na corocznym podsumowaniu wyjazdów w roku 2017.
Spotkaliśmy się w „Leśnym Zaciszu” w niedzielę, 7 stycznia br. Pojawili się niezwykli goście, którzy ułatwiają i organizują nasze odważne
wyprawy. Niewątpliwie wyjątkowym gościem była Monika Kochman,
polsko-grecka rezydentka mieszkająca na stałe na Rivierze Olimpijskiej,
reprezentująca firmę White Blue Tour Service. W czerwcu tego roku
wybieramy się bowiem na fascynujące swym pięknem wyspy Cyklady,
tj. Syros-Tinos-Mykonos-Andros.
Już teraz dzięki bardzo profesjonalnej prezentacji wysp poczuliśmy
wyjątkowy klimat nieznanych i tajemniczych zakątków Grecji.
Podczas naszego spotkania gościliśmy również Martę i Jana Olczykowskich, właścicieli biura turystyczno-pielgrzymkowego Misja Travel
z Poznania. Są pionierami pielgrzymek śladami Maksymiliana Kolbego
do Japonii, Korei Południowej, Filipin i Indochin.
Nasza grupa wybiera się do Irlandii śladami św. Patryka. Słuchaliśmy
i oglądaliśmy prezentację o tej zielonej, gościnnej dla Polaków wyspie.
Cieszymy się, że będziemy ją zwiedzać w lipcu br., bo program jest bardzo bogaty.

Z nadzieją oczekujemy na dalszy podbój nieznanego nam jeszcze
świata, który wciąż fascynuje.
Elżbieta Jarzębowska

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.

GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 7 marca 2018 roku o godzinie 9.30
rozmowa o sporcie w Gminie Teresin.

6

GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 9 marca 2018 roku o godzinie 13.10
rozmowa o sporcie w Gminie Teresin.
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Zanim wrzucisz – pomyśl
Kanalizacja sanitarna jest infrastrukturą,
która służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i ma nam ułatwiać codzienne funkcjonowanie, dbanie o środowisko itp. Czy
umiemy z niej korzystać? Jak wynika z obserwacji pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy sprawują nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem,
niektórzy użytkownicy
nie wiedzą, do czego kanalizacja sanitarna służy.
Lista rzeczy, które wrzucane są do niej jest tak
duża, że łatwiej wyliczyć,
czego nie ma, niż co jest.
Wrzucane jest praktycznie to, co jest mniejsze
od otworu studzienki
rewizyjnej. W naszej kanalizacji można znaleźć
wszystko – począwszy
od ręczników, ścierek,
sznurków,
łańcuchów,
butelek
plastikowych
i szklanych, kawałków
drewna, a skończywszy
na padłych domowych
zwierzakach, zabawkach,
paleniskowym
popiele
oraz… bochenkach chleba. Z przykrością należy
stwierdzić, że do kanalizacji wrzucane są też inne
artykuły spożywcze, i to
w dużych ilościach. Kanalizacja traktowana
jest jak zsyp dla śmieci. Wszystko to powoduje,
że w kanalizacji powstają zatory, w przepompowniach uszkadzają się pompy. Ścieki, które są zatrzymywane wskutek zatorów, ulegają
procesom gnilnym i powstaje fetor, który jest

uciążliwy dla Państwa. Lekkomyślne postępowanie niektórych użytkowników przyczynia się do awarii przepompowni, to wiąże się
z uszkodzeniem silnika czy samej pompy, których naprawienie drogo kosztuje. Przepychanie i czyszczenie kanalizacji przez wynajmowany z zewnątrz sprzęt WUKO – to są kolejne
niepotrzebne wydatki. Koszty usuwania tych

i innych awarii bezpośrednio wpływają na wysokość opłat za ścieki obowiązujących wszystkich mieszkańców gminy, korzystających z kanalizacji. Niestety, złapanie sprawców takich
karygodnych zachowań nie jest możliwe, gdyż
odpady wrzucane są do studzienek na terenie

posesji, a awaria pojawia się dopiero w kolektorze na drodze publicznej. Tu już nic nikomu nie można udowodnić. Ze statystyk, jakie
prowadzimy, wynika, że najgorzej eksploatowana jest kanalizacja na Osiedlu Granice oraz
w Teresinie od ulicy Szymanowskiej do ulicy
Granicznej. Natomiast zdecydowanie najlepiej
jest od ulicy Szymanowskiej do ulicy Guzowskiej. W tym rejonie
praktycznie nic się nie
dzieje. Należy zadać
sobie pytanie: dlaczego tak jest? W tej
chwili system odbioru śmieci, elementów
stałych, butelek czy
papieru jest tak sprawnie zorganizowany, że
firma odbierze każdą
ilość, którą wystawimy
przed swoją posesję.
Apelujemy o rozsądek do mieszkańców,
jak i przedsiębiorców
działających w tych
rejonach. To tylko
od Państwa zależy,
czy cena za odbiór
jednego m3 ścieków
będzie na niskim poziomie. Jeśli sytuacja
nie ulegnie radykalnej
poprawie, Zakład Komunalny będzie zmuszony do podniesienia opłat, a to chyba nie jest
w naszym wspólnym interesie.
Marek Misiak
Dyrektor GZGK

Uwaga na drogowych piratów
Na początku lutego znów doszło do dwóch poważnych wypadków drogowych na naszych drogach. W obydwu przyczyna była
taka sama: ignorancja znaków drogowych i wymuszenie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. Pierwszy z nich wydarzył
się na skrzyżowaniu „obwodnicy” z drogą przez Elżbietów, gdzie
samochód marki citroen wymusił pierwszeństwo i doprowadził do
zderzenia z dostawczym fiatem. Funkcjonuje tu znak STOP, który
jest totalnie lekceważony. Choć na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, to jedna osoba z obrażeniami została zabrana do szpitala.
„Obwodnica” funkcjonuje już 6 lat, mimo to kierowcy, być może
z dawnego przyzwyczajenia, jeżdżą tak, jakby jej nie było. Karygodne wymuszenie pierwszeństwa przez kierowcę volvo było
również przyczyną poważnego wypadku na skrzyżowaniu przed
mostem w Szymanowie. Tu widoczność jest bardzo dobra, niestety – wielu kierowców jadących zwłaszcza od Kask lekceważy nie
tylko STOP, ale w ogóle nie zwalnia, przejeżdżając skrzyżowanie
jak „przecinak”. Apelujemy do „przecinaków” o minimum rozumu, wszak kiedyś też możecie trafić na skrzyżowaniu na „kolegę
po fachu”. Wszystkich kierujących, zwłaszcza w okolicach skrzyżowań, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdjęcie
nogi z gazu. Zasada ograniczonego zaufania jest tu jak najbardziej
wskazana. Może nam uratować życie.
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KĄCIK PORAD PRAWNYCH
Odszkodowanie za wypadek z dzikiem, łosiem,
jeleniem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym
Każdy wypadek komunikacyjny następuje
z czyjejś winy. Najczęściej jest to wina jednego z kierowców, czasem wina pieszego lub
rowerzysty. Zdarzają się jednak sytuacje, że
do wypadku dochodzi wskutek wtargnięcia
na jezdnię zwierzęcia leśnego, takiego jak dzik,
łoś, jeleń lub sarna.
Zwierzęta w przeciwieństwie do ludzi nie
mogą ponosić odpowiedzialności za swoje
czyny, kto więc odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy zwierzęcia leśnego?
Przepisy prawa nie przewidują takiej sytuacji, jednak w ramach orzecznictwa sądowego
wypracowana została koncepcja, w ramach
której odszkodowania za szkody poniesione wskutek wypadku ze zwierzęciem leśnym
można dochodzić od zarządcy drogi, na której
doszło do wypadku.
Odpowiedzialność zarządcy drogi jest jednak ograniczona jedynie do sytuacji, w której
do wypadku doszło na skutek niedopełnienia
przez zarządcę drogi obowiązku postawienia
znaku ostrzegawczego A-18b (uwaga, dzikie
zwierzęta) na odcinku, który jest zagrożony
wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.
Zobrazuję to na następującym przykładzie – Jan Kowalski, jadąc drogą krajową, miał
wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego: dzika.
W skutek wypadku uszkodzony został przód
jego samochodu. Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku, nie był oznaczony znakami
A-18b, więc Poszkodowany może zwrócić się
do zarządcy drogi (np. właściwy oddział GDDKiA), z wnioskiem o odszkodowanie.
Postępowanie likwidacyjne w sprawie wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego prowadzi
towarzystwo ubezpieczeń, w którym zarządca
drogi ma wykupioną polisę OC. Zgłoszenie
szkody można wysłać bezpośrednio do zarządcy drogi lub do zakładu ubezpieczeń, w którym
ma on wykupioną polisę OC. Zarządca drogi

ma obowiązek udzielić informacji o nr. polisy
OC i towarzystwie ubezpieczeń, w którym polisa została wykupiona. W zgłoszeniu szkody
warto również zawnioskować o niezwłoczne
powołanie rzeczoznawcy, który oceni uszkodzenia pojazdu, gdyż po wizycie rzeczoznawcy
można przystąpić do naprawy pojazdu.
W praktyce dochodzenie roszczeń z tytułu
wypadku z udziałem zwierząt leśnych jest dużo
bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego wypadku komunikacyjnego z udziałem
dwóch pojazdów i co do zasady niezbędne będzie wniesienie pozwu do sądu cywilnego.
Przesłanką odpowiedzialności zarządcy
drogi jest fakt niedopełnienia przez niego
obowiązku właściwego oznakowania drogi,
a niewłaściwe oznakowanie drogi musi stanowić przyczynę wypadku. Innymi słowy, zarządca odpowiada za wypadki, do których by
nie doszło, gdyby przy drodze ustawiony był
znak A-18b.
Nietrudno się domyślić, że stanowisko zarządcy drogi i jego zakładu ubezpieczeń zazwyczaj jest takie, że:
• Znaku A-18b nie było, gdyż nie było takiej
konieczności. Wypadki z udziałem zwierząt na tym odcinku zdarzają się niezwykle
rzadko;
• Znaku A-18b nie było, ale kierowca i tak
miał obowiązek zachować szczególną
ostrożność i to jego wina, że wjechał w dzikie zwierzę.
Wykazać, że takie stanowisko o braku odpowiedzialności zarządcy drogi za wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego jest niesłuszne, można jedynie na drodze postępowania sądowego.
Z tych właśnie względów, podobnie jak
w sprawach dotyczących błędów medycznych, decydując się na dochodzenie roszczeń
w sprawie wypadku z udziałem zwierzęcia
leśnego, należy przygotować się na długie po-

stępowanie, a prowadzenie sprawy warto powierzyć adwokatowi, który ma doświadczenie
w tym zakresie.
Oczywiście roszczenia z tytułu wypadku
z udziałem dzikiego zwierzęcia nie ograniczają
się jedynie do odszkodowania za uszkodzony
samochód. Szczególnie w przypadku wypadków z udziałem łosia czy jelenia obrażenia
odnoszą również kierowca czy pasażerowie
pojazdu, którym przysługują roszczenia o zadośćuczynienie oraz rentę, co dokładnie opiszę w moich kolejnych artykułach.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy filia@eim.
waw.pl pod nr. tel 794 538 623 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii przy ul. Szymanowskiej 2 lok. 2.
adw. Michał Miller

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.

Do serca przytul psa…

Psy potrzebują bliskości i okazania serca, pomóżmy im odzyskać pewność siebie i wiarę,
że ludzie są dobrzy. Czworonogi, o których mowa, są obecnie mieszkańcami Schroniska dla
Zwierząt „Przyjaciel” w Kotliskach. Nie jest to jednak ich dom docelowy, to jedynie przystanek na ich trudnej drodze życia. Przystanek pomiędzy jednym a drugim domem. Psy
odłowione zostały z terenu Gminy Teresin. Każdy z nas może stworzyć dla nich przytulny
dom i kochającą rodzinę.
W sprawie umówienia wizyty przedadopcyjnej, można kontaktować się telefonicznie
z pracownikami schroniska: 24 356 05 42 lub e-mail: info@przyjaciel.kutno.pl.
Nasze psy „przygarnęło” na chwilę również Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt DOMIN z siedzibą w Teresinie Gaju przy ulicy Spacerowej 132, z którym Gmina współpracuje.
Odłowione psiaki przechowywane są tam do czasu przekazania ich nowym właścicielom na
zasadzie adopcji lub do czasu odnalezienia prawowitych właścicieli.
Kontakt w sprawie pomocy podczas adopcji z Urzędem Gminy Teresin pod tel. 46 864
25 62:
– pon – śr w godz. 8.00 – 16.00
– czw – pt w godz. 7.00 – 15.00.
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Zostać międzynarodowym
kierowcą mechanikiem

„Rzeczpospolita
Filmowa”

W transporcie międzynarodowym panuje coraz większy deficyt, jeśli chodzi o kierowców,
Pierwsze spotkanie z cyklu „Rzeczpospoa popyt na wykwalifikowanych pracowników wzrasta w szybkim tempie. Stąd od września 2018 lita Filmowa” za nami. Na inaugurację zapreroku w Zespole Szkół w Teresie ruszy nowy kierunek, który wykształci właśnie takich specjali- zentowano obraz Szwadron. Polski historyczny
stów, a którzy będą mogli znaleźć dobrze płatną pracę za kierownicą ciężarówki na międzynaro- film fabularny z 1992 roku w reżyserii Juliusza
dowych trasach. Absolwent będzie mógł dysponować szeregiem uprawnień do pracy w transpor- Machulskiego, którego akcja toczy się podczas
cie m.in. dokumentem prawa jazdy kat. C już w wieku 18 lat! Na braki w branży reaguje zarówno powstania styczniowego. Przy okazji projekcji
samorząd powiatowy, jak i chętni do pomocy przewoźnicy.
rozmawiano o tym jednym z najważniejszych
Zespół Szkół w Teresinie i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie jako organ prowadzący pla- wydarzeń w historii Polski w dążeniu naszego
cówkę oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wiążą z urucho- narodu do niepodległości.
mieniem kierunku w Teresinie duże nadzieje. Panuje ogromna determinacja, by otworzyć go
w ramach 3-letniej szkoły branżowej I stopnia: kierowca-mechanik.
Odbyły się już trzy spotkania, które miały na celu wymianę doświadczeń, poznanie wspólnych możliwości i szans na kształcenie w tym kierunku. Uczestniczyli w nich m.in.: Tadeusz
Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, Jan Buczek, prezes ZMPD, Euzebiusz Jasiński, dyrektor
Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD, Urszula Opasiak, dyrektor PZE oraz Ewa Odolczyk, dyrektor ZS Teresin.
W jednym ze spotkań udział wzięli również lokalni przedsiębiorcy transportowi – Jesteśmy
bardzo otwarci na współpracę, by szkoła w Teresinie stała się bazą dla kształcenia naszych kadr
– zgodnie przyznali właściciele firm, którzy już teraz oferują Zespołowi Szkół m.in. wsparcie
w zakresie szkolenia nauczycie„Rzeczpospolita Filmowa” to 10.-miesięczli, udział w akcjach promujących
ny projekt organizowany w ramach obchodów
nowy kierunek nauczania czy
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodspecjalne pokazy dla kandydatów
ległości.
na uczniów.
Organizatorami spotkań są: Teresiński
Warto dodać, że wśród wyOśrodek Kultury oraz Stowarzyszenie „Teresin
branych zadań zawodowych kie– nasze korzenie”. Kolejne spotkania odbywać
rowcy mechanika znajduje się nie
się będą w co drugą sobotę miesiąca do 10 litylko jazda i wykonywanie prac
stopada 2018 r. Zapraszamy do uczestnictwa.
związanych z przewozem drogoWstęp wolny.
wym rzeczy, ale również prowaProjekt wpisuje się w Program „Niepodledzenie dokumentacji transporgła” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narotowej, obsługa oraz ocena stanu
dowego.
technicznego i naprawy środków
„Kino za Rogiem” w Teresinie
transportu drogowego.

Spotkanie z Braćmi strażakami
z Niepokalanowa

SP Teresin

Numer 1/2018

KOMUNIKAT
Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie
uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie
zameldowane aktualnie na terenie naszej
gminy, które zawarły związek małżeński
50 lat temu, tj. w 1968 roku, o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego
w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Temat
dotyczy uhonorowania Państwa w związku
z długoletnim pożyciem małżeńskim.
Telefon kontaktowy 46 864 25 54.
Designed by Freepik

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Teresinie spotkali się z braćmi strażakami z Niepokalanowa.
Bracia Janusz, Krzysztof, Andrzej i Marek są franciszkanami, którzy oprócz swoich codziennych
obowiązków zakonnych oddają się nietypowej jak na zakonnika pracy – są strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, założonej przez o. Maksymiliana Kolbego w 1931 roku.
Podczas spotkania z uczniami klas III, IV i V Bracia przedstawili krótko historię powstania
jedynej na świecie zakonnej straży pożarnej, a następnie omówili z dziećmi różne niebezpieczne sytuacje oraz zasady postępowania
w okolicznościach
zagrożenia. Podczas
spotkania uczniowie przypomnieli
sobie, jak wzywać
pomoc w sytuacji
zagrożenia. Niemałą
atrakcją była możliwość przymierzenia
stroju strażaka.

Kierownik USC
Jolanta Kononowicz
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Mnóstwo zabawy podczas ferii
zajęć odbyła się m.in.
pogadanka przeprowadzona przez policjantów z Powiatowej
Policji w Sochaczewie
na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
Składamy ogromne podziękowania za
umożliwienie realizacji zajęć wójtowi gminy
Teresin panu Markowi
Olechowskiemu oraz
paniom: Jolancie Li-

fot. SP Paprotnia

Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zimowe zajęcia feryjne w gminie Teresin. Odbywały się one we
wszystkich gminnych szkołach, lecz największą frekwencją tradycyjnie pochwalić może się
Szkoła Podstawowa w Paprotni. Przygotowane
były dla nich m.in. zajęcia świetlicowe, sportowe oraz zabawy na powietrzu. Dominowały jednak różnego rodzaju wycieczki. Dzieci
miały okazję m.in. wyjechać do Warszawy na
wystawę klocków Lego, do parku zabaw „Kolorado” i lotnisko Chopina. Odwiedzili też
kino w Błoniu, gdzie obejrzeli film „Fernando”.
Innym razem oddawali się wodnym szaleństwom w łódzkim Aquaparku. Ostatniego dnia

nard, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Teresinie, Marii Wójcickiej, pełnomocnikowi ds. Profilaktyki, Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii, a także Joannie Kaczanowskiej,
przewodniczącej naszej Rady Rodziców – mówi
Grzegorz Fabiszak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni. Jak informuje, zajęcia w jego szkole w czasie ferii prowadzili nauczyciele: Katarzyna Kacprzak, Jolanta
Kukawska, Anna Kołodziejak, Jacek Wiśniewski i Krystyna Milczarek.
Atrakcji podczas tegorocznych ferii również z pozostałych szkołach nie brakowało. Zarówno w Teresinie, Szymanowie, jak i w Budkach Piaseckich na dzieci czekało mnóstwo
ciekawych zajęć tak na miejscu, jak i podczas
licznych wycieczek.

Czuwaj!

„Morze, Góry i Mazury”
Pod takim hasłem Teresiński Ośrodek Kultury podczas tegorocznych ferii zaprosił chętne dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, a przy okazji poznania interesujących zakątków naszej Ojczyzny.
Zajęcia przybrały tu charakter wirtualnej wycieczki po najciekawszych
zakątkach Polski. Było też filmowo i zabawnie. Uczestnicy uczyli się góralskiego tańca, organizowali miniregaty własnoręcznie wykonanymi
żaglówkami. Poprzez poszczególne zajęcia pogłębiali wiedzę o Bałtyku,
Tatrach, Pieninach czy o najgłębszych polskich jeziorach. Nad wszystkim czuwali instruktorzy TOK-u, m.in. Katarzyna Rospędowska, Beata
Sałacińska i Daniel Staniak.

Za nami ferie pełne wrażeń! Kilkoro druhów z naszej drużyny
w drugim tygodniu przerwy zimowej brało udział w zimowisku w Tarnowskich Górach organizowanym przez nasz hufiec. Wypoczynek
o temacie „Pomocnik sztygara” dał nam szansę poznać tajemnice tamtejszych kopalni oraz przybliżył pracę górników. Na nudę nie było czasu. Chętnie braliśmy udział we wszystkich zajęciach sportowych oraz
doskonalących techniki harcerskie. Tworzyliśmy mapy odwiedzonych
przez nas miejsc, które stały się doskonałym podsumowaniem całego
wyjazdu. W dodatku, zwiedziliśmy kopalnię srebra, sztolnię Czarnego pstrąga, a także zabytkową kopalnię węgla „Guido”, gdzie w kaplicy
św. Barbary byliśmy świadkami zobowiązania instruktorskiego naszej
druhny przybocznej.
dh. Adrianna Misiak
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Zapaśnik Wiktor Szmulaj został Najlepszym Sportowcem minionego roku w Gminie Teresin. Najlepszym Trenerem wybrano Artura Albinowskiego, szkoleniowca zapaśników LKS „Mazowsze” Teresin, a Najlepszą Drużyną została ekipa złotych medalistek Mistrzostw Polski Juniorek w łucznictwie – Małgorzata Maciągowska, Agnieszka
Grądzik i Marta Narloch. Wyróżnienia i nagrody przyznano w sześciu kategoriach.
Piątkowe popołudnie 9 lutego br. w Hotelu Kuźnia Napoleońska było świętem sportu
w Teresinie.
Kapituła w składzie: Ryszard Śliwiński – przewodniczący oraz członkowie – Kamil
Bigaj, Artur Wróbel, Marek Przygoda,Ryszard Niedźwiedzki, Radosław Jurzyk, Andrzej Andryszczyk, Alicja Maciągowska, Katarzyna Klata, Hubert Konecki i Bogusław Cierech przyznała nagrody za 2017 rok w kategoriach: sport szkolny, wydarzenie
sportowe roku, najlepsza drużyna, młody talent, trener roku i najlepszy sportowiec
roku. Gościem honorowym gali był wielokrotny medalista mistrzostw Europy i Świata,
wicemistrz Olimpijski z Moskwy, a obecnie prezes Polskiego Związku Zapaśniczego
Andrzej Supron. Zawodników, trenerów i prezesów klubów nagrodziły władze gminy
Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim, przewodniczącym rady gminy Bogdanem Linardem oraz radni gminy i powiatu, dyrektorzy podległych jednostek, dyrektorzy szkół i sponsorzy sportu gminnego. Artystycznie galę uświetniła swym występem
nasza wspaniała Maja Kapłon wraz z Dandysami.
Oto 15 Najlepszych Sportowców Gminy Teresin w 2017 roku: I. Wiktor Szmulaj
(LKS „Mazowsze” Teresin) – zapasy; II. Kamil Banaszek (LKS „Mazowsze” Teresin) –
zapasy; III. Marta Mechocka (LKS „Mazowsze” Teresin) – zapasy; IV. Małgorzata Maciągowska (LKS „Mazowsze” Teresin) – łucznictwo; V.
Michał Szymański (LKS „Mazowsze” Teresin) – zapasy;
VI. Michał Chojnacki (LKS „Mazowsze” Teresin) – łucznictwo; VII. Adrian Wagner (LKS „Mazowsze” Teresin)
– zapasy; VIII. Konrad Króliczak (LKS „Mazowsze” Teresin) – zapasy; IX. Bartosz Staniaszek (LKS „Mazowsze”
Teresin) – zapasy; X. Natalia Skrok (Mazowsze Teresin)
– łucznictwo; XI. Mateusz Selerski (LKS „Mazowsze”
Teresin) – zapasy; XII. Jakub Sieczka (LKS „Mazowsze”
Teresin) – zapasy; XIII. Filip Wiśniewski (LKS „Mazowsze” Teresin) – zapasy; XIV. Eliza Galińska (UKS „Filipides” Teresin) – lekkoatletyka; XV. Weronika Iracka (LKS
„Mazowsze” Teresin) – lekkoatletyka.
Kategoria Sport Szkolny: I miejsce – Patrycja Jackiewicz, II miejsce drużyna w składzie: Patrycja Jackiewicz, Patrycja Ciarka, Natalia Lot, Julita Jankowska.
W kategorii Wydarzenie Sportowe Roku nagrodzono trzy duże imprezy: Mistrzostwa Mazowsza U12 i U14 w Lekkiej Atletyce o Puchar Wójta Gminy Teresin Marka
Olechowskiego; Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików;
Międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera w Łucznictwie.

Gala Sportu Gminy
Teresin 2017

Kategoria – Najlepsza Drużyna Roku: I miejsce – (LKS „Mazowsze” Teresin, łucznictwo) drużyna w składzie: Małgorzata Maciągowska, Agnieszka Grądzik, Marta Narloch; II miejsce – (ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie, tenis stołowy) drużyna w składzie:
Mateusz Selerski, Damian Selerski, Kamil Łażewski, Adrian Nowak, Michał Kowalczyk;
III miejsce – („Mazowsze” Teresin, łucznictwo) drużyna w składzie: Klaudia Wójcicka,
Aleksandra Rutkowska, Gabriela Banaszek, Natalia Pietrzak.
Kategoria – Młody Talent Roku : Fabian Niedźwiedzki i Bartłomiej Nowakowski
(zapasy), Lena Suchowolak, Daria Bany, Patrycja Jackiewicz (LA), Karolina Zdanowska,
Patryk Walencik (tenis ziemny), Michał Kowalczyk (tenis stołowy), Mikołaj Młodawski
– Karol Gadziała (piłka nożna) oraz Aleksandra Rutkowska i Marcin Chwesiuk (łucznictwo).
Kategoria – Trener Roku: Artur Albinowski (zapasy).
Ponadto podczas uroczystej gali uhonorowano także dwa gminne kluby sportowe,
które obecnie obchodzą dziesiątą rocznicę swojego powstania – UKS „Filipides” Teresin (lekkoatletyka) i KS „Sokół” Budki Piaseckie (piłka nożna).
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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.
E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller – ul.
Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin ul. Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i prowadzenie spraw, reprezentowanie przed
instytucjami – Sąd, Prokuratura, Policja w sprawach
wypadków drogowych, sprawach karnych, błędów
medycznych, sprawach cywilnych.

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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Wyrusz Ekstremalną
Drogą Krzyżową

Z okazji Dnia Kobiet
Teresiński Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić na wyjątkowy koncert wokalno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet.
Zapraszamy w niedzielę 11 marca o godz. 17.00. Na kameralnej scenie
TOK-u w programie „Retro dla Pań” wystąpią Maciej Klociński i Zbigniew Rymarz. Wstęp wolny!

Trwają zapisy do udziału w tegorocznej
edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Niepokalanów 2018. Chętni wierni wyruszą
43-kilometrowym szlakiem w piątek,
16 marca. Droga rozpocznie się i zakończy w Niepokalanowie. Całonocna
wędrówka (ok. 9-12 godzin) pełna indywidualnych rozważań odbywać się będzie
drogami m.in. przez Masznę, Pawłowice,
Cholewy, Wolę Łuszczewską, Bramki, Bożą
Wolę, Regów, Kaski, Szymanów, Kawęczyn, Mikołajew, Witoldów, Budki Piaseckie, Piasecznicę,
Paprotnię.
Pamiętajmy koniecznie, warunki atmosferyczStarostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Hotel „Chabrowy Dworek”
ne, które będą towarzyszyły wiernym, mogą być
zapraszają w Niedzielę Palmową, 25 marca br., na kiermasz wielkanocny
różne, stąd wymagana jest odzież typowo turystyczna, stosowna do
„Wielkanoc na Mazowszu”. To już 13. edycja tej cieszącej się popularnością
aury, dobre i wygodne buty, nieprzemakalna kurtka i kamizelka odimprezy promocyjno-wystawienniczej. Na terenie hotelu w miejscowości
blaskowa. Nie zapomnijmy także o prowiancie na drogę. Trzeba ze
Seroki Wieś kiermasz trwać będzie od godz. 10.00 do 15.00.
sobą wziąć również krzyż.
Celem imprezy jest pokazanie szerokiej publiczności polskich tradycji
Zainteresowani uczestnictwem w tym wyjątkowym przedsięwzięwielkanocnych kultywowanych przez powiat sochaczewski. Wstęp wolny!
ciu duchowym mogą zapisywać się poprzez stronę www.edk.org.pl.
Hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej brzmi „Droga pięknego życia”. Przypomnijmy, że Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła
się po raz pierwszy w 2009 roku. Idea akcji narodziła się w trakcie
spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości, a jej twórcą jest ksiądz Jacek
Stryczek, Prezes Stowarzyszenia „Wiosna”.

Zapraszamy na kiermasz
wielkanocny
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Nowe oblicze Posterunku Policji w Teresinie
Na ten moment funkcjonariusze Policji w Teresinie czekali latami. Wybudowany w latach 70. budynek posterunku został właśnie gruntownie zmodernizowany. Teraz jest już do dyspozycji policjantów. Jego nowe oblicze w niczym nie przypomina fatalnych warunków i zniszczonej infrastruktury, z jakimi mierzyć musieli się każdego dnia służby.
W środę, 14 lutego br. uroczyście oddano go do użytku. W uroczystości udział wzięli m.in. Maciej Małecki, sekretarz stanu w kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, insp. Tomasz Michułka, komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu, insp. Michał Safjański, komendant powiatowy Policji
w Sochaczewie, Jolanta Gonta, starosta sochaczewski i jej zastępca Tadeusz Głuchowski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, Bogdan Linard,
przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Jaworski, z-ca wójta gminy Teresin, Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa, ks. Piotr Żądło, diecezjalny
kapelan policji, radni gminy Teresin, policjanci. Symboliczny klucz do nowego obiektu z rąk komendanta wojewódzkiego odebrał kierownik posterunku w Teresinie – asp. szt. Marian Lewandowski.

Po części oficjalnej spotkania, zebrani zwiedzili wnętrze zmodernizowanego obiektu, który wcześniej poświęcił o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz
parafii w Niepokalanowie. Wszyscy byli pod wrażeniem efektu prac, które zakończyły się przed kilkoma tygodniami.
Modernizacja posterunku została rozpoczęta pod koniec sierpnia 2017 roku. Po przebudowie Policja zajmuje pomieszczenia – wraz ze strefą
ruchu o łącznej powierzchni ponad 250 m². Są to pomieszczenia służbowe, pomieszczenie socjalne, archiwum, korytarz, sala odpraw oraz toalety.
Posterunek jest wreszcie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu znajduje się: na parterze – 6 pomieszczeń, toaleta i miejsce dla osób zatrzymanych, zaś na I piętrze – 5 pokoi, pomieszczenie
socjalne i dwie łazienki. Budynek ogrzewany jest gazem ziemnym. Inwestycja była zrealizowana ze środków finansowych przyznanych policji
z MSWiA – 500 tys. zł, a także ze środków pochodzących z budżetu Gminy Teresin – 150 tys. zł.
Gruntowny remont odbył się dzięki wsparciu Gminy Teresin. Dodajmy, że od roku 2000 Gmina Teresin systematycznie przeznacza kwotę
130 tys. zł na dodatkowe dwa etaty policjantów w posterunku. Na Posterunku Policji w Teresinie służbę pełni 12 funkcjonariuszy – kierownik
posterunku, zespół do spraw kryminalnych, zespół do spraw prewencji, a w tym dzielnicowi i patrolowcy.
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Ogłoszenie o zbiórce
odpadów nietypowych
SOBOTA, 3 MARCA W GODZ. 8.00 – 16.00

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON ORAZ CHEMIKALIÓW

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW

Zbiórka dotyczy chemikaliów wydzielonych z odpadów
komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka
W zabudowie wielorodzinnej odpady mają być zgromadzo(np. farby, lakiery, pojemniki po farbach, lakierach) oraz opon
od aut (tylko) osobowych i rowerów. Opony przekazywane ne w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów zmieszado utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, nych, zaś w zabudowie jednorodzinnej odpady mają być wypiasek itp.) oraz bez felg. Przypominamy, iż właściciele samo- stawione przed posesje przy drodze publicznej (tak jak odpady
chodów przy zakupie nowych opon mogą oddać zużyte opony zmieszane), w taki sposób, żeby nie stanowiły utrudnienia dla
ruchu.
sprzedawcy.
Odpady należy składać do pojemników ustawionych w następujących miejscach:
Szymanów – parking przy kościele,
Budki Piaseckie – parking przy szkole podstawowej,
Topołowa – teren byłego składowiska odpadów,
Mikołajew – parking przy kościele,
Paprotnia – parking autokarów przy klasztorze.
Składowanie innych odpadów niż wymienione powyżej
jest surowo zabronione!
ZBIÓRKA ODPADÓW
REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH

Wystawiamy odpady:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: lodówki,
pralki, telewizory, radia, monitory itp.,
• odpady wielkogabarytowe, np.: meble, kanapy, tapczany,
dywany, wykładziny itp.
• zużyte baterie i akumulatory;
Nie wystawiamy:
• okien, sanitariatów, gruzu, szyb, rynien oraz innych odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, chemikaliów.
Składowanie innych odpadów niż wymienione powyżej
jest surowo zabronione!

Zbiórka dotyczy odpadów powstałych podczas prac remontowych przeprowadzanych w budynkach mieszkalnych. OdpaJednocześnie informujemy, że w/w rodzaje odpadów
dy należy składać do pojemników ustawionych w miejscowości można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego
TOPOŁOWA na terenie byłego składowiska odpadów.
Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u w Sochaczewie, ul. Chemicznej 8. Punkt jest czynny: od wtorku
Składowanie innych odpadów niż wymienione powyżej do piątku w godzinach: 9.00-17.00 oraz w sobotę od godz.
jest surowo zabronione!
9.00 do 14.00, nr tel.: 46 861 15 19.

Pojemnik na odpady IT
Przypominamy, iż Gmina Teresin uruchomiła
stałą zbiórkę odpadów elektronicznych. Specjalny
pojemnik na odpady elektroniczne (IT) znajduje się
na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie (Al. XX-lecia 13). Można do niego wrzucać w bezpieczny i przyjazny dla środowiska
sposób odpady elektroniczne codziennego użytku,
zawierające różnego rodzaju dane informatyczne
m.in. telefony komórkowe, tablety, karty pamięci,
laptopy, pendrive, nośniki cyfrowe (CD, DVD) itp.
Zebrana elektronika może żyć w nowych produktach, pozwalając zaoszczędzić surowce naturalne i energię, co jest istotą gospodarki o obiegu
zamkniętym (GOZ). Pojemnik IT jest integralnym
elementem projektu „Podnoszenie kompetencji
polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE,
z użyciem technologii informatycznych, w oparciu
o doświadczenia norweskie”. W projekcie tym bierze udział Gmina Teresin, członek Mazowieckiego
Stowarzyszenia Gmin na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego.
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XIII Międzynarodowy
Turniej Zapaśniczy
o Puchar Mazowsza Młodzików
w zapasach w stylu wolnym
Memoriał Wiesława Stempnia
Teresin, 24 – 25 marca 2018 r.
hala sportowo-widowiskowa GOSiR

Program zawodów:
24.03.2018 r. (sobota)
godz. 11.00 – 12.00 przyjazd ekip
godz. 12.00 – 12.30 konferencja techniczna
godz. 12.30 – 13.30 waga i kontrola lekarska
godz. 15.30 – 18.30 walki eliminacyjne
godz. 18.30 – 19.00 otwarcie zawodów
godz. 19.00 – 19.30 walki eliminacyjne
25.03.2018 r. (niedziela)
godz. 9.00 – 12.00 walki eliminacyjne
godz. 12.00 walki finałowe i dekoracja
W zawodach wystartują ekipy z: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji
i oczywiście Polski na czele z LKS „Mazowsze”
Teresin. Zapraszamy! Wstęp wolny.

Grali przyjaciele „Robinsona”
Turniej o „Puchar Prezesa CH Robinson Polska
SA”, który odbył się 3 lutego br. w hali widowiskowo-sportowej GOSiR
w Teresinie okazał się niezwykle interesujący. Zagrali w nim przedstawiciele firm współpracujących
z teresińskim oddziałem
CH Robinson oraz samorządowcy Sochaczewa.
Na starcie stanęło łącznie 11 drużyn, które w pierwszej fazie turnieju zostały podzielone na dwie grupy
eliminacyjne. Spotkania były niezwykle zacięte i emocjonujące, szczególnie oba spotkania półfinałowe, które zakończyły się dopiero po rzutach karnych, oraz spotkanie
derbowe w grupie między Centrami Dystrybucji Stokrotki w Lublinie i Teresinie.
Tytuł najlepszego zawodnika Turnieju zdobył Marek Kołodziejczyk z Chep Polska, a za najlepszego bramkarza uznano Michała Świstaka z CH Robinson Warszawa.
W 35 spotkaniach strzelono w sumie 85 bramek. W finale Chep Polska pokonał CD
Tesco Teresin 2:0, zaś w meczu o III miejsce CD Stokrotka Teresin wygrała z Piotrem
i Pawłem 2:1. Zawody bardzo dobrze sędziowali: Tomasz Skopiński, Mariusz Lewandowski oraz Tomasz Sydor.
Po zakończeniu rywalizacji pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody wręczyli organizatorzy Turnieju Prezes CH Robinson Polska SA Arkadiusz Glinka oraz
Manager oddziału CH Robinson w Teresinie Krzysztof Włodarczyk. W zawodach
udział wzięły drużyny z gminy Teresin, ale też z Gliwic, Warszawy, Lublina, Komornik i Sochaczewa.
W składzie organizatorów turnieju CH Robinson Teresin, którzy zajęli ostatecznie ósmą lokatę, zagrali: Daniel Trzoch, Jarosław Trzoch, Michał Odolczyk, Łukasz
Małodobry, Krzysztof Włodarczyk, Robert Andrzejewski, Michał Witecki.
CH Robinson Teresin
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Jubileuszowa
rywalizacja na
10-lecie „Sokoła”
Klub piłkarski „Sokół” Budki Piaseckie z okazji swoich 10. urodzin zorganizował turniej halowej piłki nożnej.
Na parkiecie w hali sportowo-widowiskowej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji najlepsi okazali się reprezentanci KS Teresin, grając w składzie: Damian Starus, Kamil Godek, Jakub Gmurek, Tomasz Gral, Grzegorz Węsek, Robert Bajurski, Konrad Dentko, Mateusz Banaszek
i Krzysztof Bargieł. Finałowe rozstrzygnięcia obserwował
m.in. wójt Marek Olechowski, który wręczał też nagrody
dla najlepszych, jubilatom gratulował i życzył dalszego
rozwoju obfitującego w sukcesy na ligowych boiskach.
Poza pamiątkowymi medalami i statuetkami, pucharami
dla drużyn były też wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Paweł Kluczek („Guzowia” Guzów), najskuteczniejszym strzelcem – Grzegorz Węsek
(KS Teresin) – 6 goli, a za najlepszego zawodnika uznano
Mateusza Bryńskiego („Sokół II” Budki Piaseckie).
O VII miejsce: „Sokół” I Budki Piaseckie – „Orzeł
”Kampinos 1:2, o V miejsce: „Stegny” Wyszogród – „Tajfun” Brochów 0:1, o III miejsce: „Rawka” Bolimów – „Sokół II” Budki Piaseckie 3:1, o I miejsce: KS Teresin – „Guzowia” Guzów 1:1 k. 2:0.
Gospodarze turnieju wystawili dwie drużyny, grające
w następujących składach:
„Sokół I” Budki Piaseckie – Adrian Bylicki, Mariusz
Bigaj, Paweł Szcześniak, Kamil Konik, Sebastian Sułecki,
Wojciech Gieleciński, Patryk Gzik, Paweł Zienkiewicz.
„Sokół II” Budki Piaseckie – Marcin Paczkowski, Kamil Bigaj, Jarosław Grefkowicz, Marcin Rosa, Paweł Pałuba, Bartłomiej Kaczmarek, Artur Fijołek, Bartłomiej
Matusiak, Mateusz Bryński.
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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.

20

Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

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
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Brązowy medal
Marty Mechockiej

„Aktimax” rośnie w siłę

Znakomicie spisała się nasza zapaśniczka podczas zawodów
Puchar Polski Seniorek, jakie odbyły się w Rudniku k. Raciborza. Reprezentantka LKS „Mazowsze” Teresin stanęła na trzecim stopniu podium w silnie obsadzonej kategorii do 59 kg.
Początek roku zatem okazał się dla „Mazowsza” medalowy
i wierzymy, że taki będzie cały 2018 rok. Marcie i jej trenerom
gratulujemy zdobycia brązowego krążka na seniorskich matach!

Srebrne medale wywalczyli młodzi szczypiorniści z Teresina podczas
rozegranego w Michałowicach Turnieju Mini Piłki Ręcznej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Reprezentanci UKS Aktimax, klubu działającego przy Szkole Podstawowej w Teresinie są coraz silniejsi. Tym razem
przegrali jedynie mecz
finałowy z faworyzowanymi gospodarzami zawodów. Spośród
sześciu ekip, lepsza od
podopiecznych
Macieja Starusa okazała
się jedynie pierwsza
drużyna Michałowic
wygrywając finał 11:5.
W drodze do najważniejszego pojedynku
zawodów, zawodnicy
UKS „Aktimax” pokonali drugą ekipę
gospodarzy 10:5, a następnie Jaktorów 7:6.
Skład teresińskich szczypiornistów tworzyli: Maciej Białkowski, Wojciech Bryński, Bartosz Dąbrowski, Kacper Jarosiński, Dominik Kamiński,
Kamil Kamiński, Bartosz Makowiecki, Kamil Paluch, Kacper Pietrzak, Tobiasz Stańkowski; Trener Maciej Starus. W turnieju poza Teresinem zagrały
zespoły z Michałowic, Rusiec, Podkowy Leśnej i Jaktorowa.
Warto także dodać, że miano najlepszego zawodnika turnieju przyznano
Maciejowi Białkowskiemu z UKS „Aktimax”. Gratulujemy!

Siatkarskie
złoto Teresina

Górskie przygotowania
do sezonu

W dosyć szybkim tempie, tuż po feriach, na początku lutego odbyły się zawody o mistrzostwo powiatu sochaczewskiego
w piłce siatkowej dziewcząt klas gimnazjalnych i siódmych. Do
rywalizacji przystąpiło siedem najlepszych zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Jednak zwycięstwo w turnieju finałowym przypadło zespołowi ze Szkoły Podstawowej
w Teresinie, który bezproblemowo pokonał pozostałe drużyny.
W składzie mistrzów wystąpili: Katarzyna Krystosiak, Agata
Dentko, Julia Wielgomas, Kinga Wróblewska, Żaneta Stachura, Emilia Kubis, Inga Andryszczyk, Julia Szewczyk, Milena
Oszkiel, Klaudia Bogucka, Agata Grzegorek, Adrianna Guziewicz, Karolina Zdanowska, Katarzyna Kamionka, Julia Piasta.
Do zawodów młodzież została przygotowana przez nauczycielkę Agnieszkę Gacką.
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W dniach od 13 do 21 stycznia br. grupa zawodników UKS „Filipides”
Teresin przebywała na zimowym obozie sportowym w Jagniątkowie k. Jeleniej Góry. Choć pogoda była „w kratkę”, to jednak treningi były bardzo
rzetelne. Najważniejsze, że wszyscy wrócili zadowoleni i naładowali akumulatory na nadchodzący sezon. Podopieczni Andrzeja Andryszczyka i Iwony
Konrad są przekonani, że sezon 2018 będzie bardzo udany, gdyż wykonali
ogromną pracę, a każdy z zawodników przyznaje, że jest głodny sukcesu.
Wiosną przekonamy się, czy przygotowania do sezonu zaowocują dobrymi
wynikami w przełajach czy na bieżni.
UKS „Filipides”
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Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Wielkie strzelanie w Teresinie
czyli IX Halowy Memoriał im. Karola Hibnera

Weekend 17-18 lutego br. stał się w Teresinie świętem łucznictwa. Najlepsi zawodnicy z kraju oraz goście z Białorusi i Ukrainy zjechali do hali
sportowo-widowiskowej GOSiR, by rywalizować podczas IX edycji prestiżowego turnieju zorganizowanego przez LKS „Mazowsze” Teresin. Padł
rekord frekwencji, bo do tarcz celowało blisko 280 łuczników i łuczniczek z 33 klubów. Miłym zaskoczeniem była też znakomita postawa gospodarzy, którzy na własnym obiekcie wystrzelali cztery medale!
Wśród licznej reprezentacji LKS „Mazowsze” Teresin, na najwyższym stopniu podium stanęły: Małgorzata Maciągowska wśród seniorek i Natalia Skrok wśród juniorek. Do tego brązowe medale wywalczyli – Dominik Kozłowski (juniorzy) i Dominika Gajda (kadetki). Niewiele do miejsc
medalowych zabrakło kilku innym zawodnikom teresińskiego „Mazowsza” trenowanym przez kadrę szkoleniową – Katarzynę Klatę, Alicję Maciągowską i Ryszarda Kowalskiego. Gratulujemy!
Tegoroczne zmagania obserwowali m.in. Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, Tadeusz Koryś, radny powiatowy, Marek Olechowski,
wójt gminy Teresin, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy, jego zastępca Lech Kaźmierczak, Justyna Chmielewska, prezes Mazowieckiego
Okręgowego Związku Łuczniczego i wielu innych gości. Tradycyjnie obecny był syn śp. Karola Hibnera – Robert wraz rodziną, który nie tylko
otworzył turniej, ale też honorował z synami triumfatorów tegorocznego Memoriału.
Bardzo dobra organizacja, wysoki poziom sportowy i dogodny termin składają się na to, że udziałem w przyszłorocznych, jubileuszowych zawodach już teraz zainteresowana jest zdecydowana większość ekip. Oby padł kolejny rekord!

