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NAJLEPSI GOSPODARZE NA MAZOWSZU

Marszałek Województwa
Mazowieckiego
Adam
Struzik, na konferencji sa-

morządowców w Otrębusach w dniu 15 marca br.
uhonorował dyplomami

gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu.
W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku
Gmina Teresin znalazła się
w czołówce gmin wiejskich
w naszym województwie
(8 miejsce na 229 gmin).
Zasadniczy cel projektu to
opracowanie podstaw systemowego monitorowania
zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako
jednostek samorządu terytorialnego oraz promocja
tego rozwoju na bazie najlepszych przykładów.

Ranking wyróżnia liderów lokalnego rozwoju
w trzech kategoriach:
gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie
oraz
gminy miejskie. Samorządy oceniano za pomocą
15 różnych wskaźników.
Komisja bierze pod uwagę
m.in. wydatki majątkowe
i inwestycyjne, wydatki na
transport i łączność, procent dochodów własnych,
liczba osób pracujących

i bezrobotnych oraz podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców.
Ranking został opracowany pod przewodnictwem
prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki
Warszawskiej.
Dyplom
w imieniu Gminy Teresin
odebrał wójt Marek Olechowski.

NASZ GŁOS NA SAMORZĄDOWYM FORUM
Ponad 1600 samorządowców z całej Polski zgromadziło się w Warszawie na Forum Samorządowym,
zwołanym pod hasłem „Twój los
w Twoich rękach”. Było to jedno
z największych spotkań samorządowców od lat. W Forum wzięli
udział m.in. przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Unii Metropolii Polskich 1990, Unii
Miasteczek Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Organizacji Samorządowych oraz
przedstawiciele społeczności lokalnych: prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin.
Wśród uczestników spotkania
byli przedstawiciele naszej Gminy:
wójt Gminy Marek Olechowski
2

oraz przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard. W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu
samorządowcy wyrazili sprzeciw
wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez Rząd zmian prawa
samorządowego, które zmierzają
do ponownej centralizacji państwa i
pozbawiają samorząd oraz społeczność lokalną rzeczywistego udziału
w sprawowaniu władzy publicznej.
Forum Samorządowe powołało
Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz przyjęło dokument „Kartę
Samorządności”. Domagamy się,
aby rządzący i stanowiący prawo
przestrzegali i szanowali konstytucyjne zasady ustroju naszego Państwa”- zaapelowali samorządowcy
w „Karcie Samorządności” (pełny
tekst „Karty Samorządności” prezentujemy na stronie 3).
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XXXIII SESJA RADY GMINY TERESIN
Podczas 33. sesji Rady Gminy Teresin, jaka odbyła się 9 marca br.
wójt Marek Olechowski zapoznał
zebranych z prezentacją multimedialną zatytułowaną „Zróżnicowanie samorządu terytorialnego
w UE a kadencyjność” omawiając jednocześnie projekt uchwały
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Ostatecznie, po
krótkiej dyskusji, przy dwunastu
głosach „za” i jednym „przeciw”
radni uchwałę przegłosowali.
Wcześniej Rada Gminy przyjęła
„Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Teresin w 2017 roku”.
Podjęto też uchwałę w sprawie
przejęcia przez Gminę Teresin
zadania zarządzania drogami krajowymi w zakresie obejmującym
przystanki zlokalizowane w ciągu
dróg krajowych w granicach administracyjnych gminy.
Podejmując kolejną uchwałę radni wyrazili zgodę na przekazanie
nieruchomości stanowiących własność Gminy w zamian za odszkodowania z tytułu przejścia z mocy
prawa na własność Gminy Teresin
działki nr 32/1 i nr 32/3 położo-

nych w obrębie Izbiska, stanowiących drogę gminną.
W dalszej części podjęto uchwałę
w sprawie zamiany nieruchomości
położonej w obrębie SHRO Skotniki bez obowiązku dokonywania
opłat.
Ponadto Rada Gminy przegłosowała pakiet uchwał związanych
z planowaną reformą oświaty.
Uchwały te dotyczą dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol-

nego, jak również określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów
potwierdzających
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz do
publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Teresin jest
organem prowadzącym, a także
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych

form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy
Teresin przez inne niż gmina Teresin osoby prawne i osoby fizyczne,
a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Podczas sesji dokonano też zmian
w tegorocznym budżecie. Zatwierdzono też plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (szczegóły
poniżej w artykule „Tegoroczny
plan Komisji Rewizyjnej”).

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

TEGOROCZNE PLANY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 został pomyślnie zaakceptowany i przyjęty uchwałą przez Radę Gminy Teresin.
Plan zakłada, iż w kwietniu rozpocznie się proces oceny wykonania budżetu gminy za rok 2016, po czym możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem do
Rady Gminy w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Teresin.
Z kolei na okres maj-czerwiec planuje się przeprowadzenie kontroli realizacji Programu Wsparcia dla Rodziców – Rodzina 500 +. We wrześniu Komisja Rewizyjna zaplanowała ocenę realizacji budżetu gminy za pierwsze
półrocze bieżącego roku.
Kolejnym zadaniem będzie kompleksowa kontrola w Zarządzie Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Teresinie. Odbyć
ma się na jesieni na przełomie października i listopada.

Panu Januszowi Paradowskiemu
Radnemy Gminy Teresin i Sołtysowi Elżbietowa
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY BARBARY
składają
Marek Olechowski - wójt Gminy Teresin
Bogdan Linard - przewodniczący Rady Gminy Teresin
radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu 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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Fot. T. Szymańczak

II POWIATOWY DZIEŃ SOŁTYSA

Blisko dwustu sołtysów,
a wśród nich włodarze
sołectw z gminy Teresin
wzięło udział w uroczystych obchodach Dnia

Sołtysa Powiatu Sochaczewskiego. Odbyły się
one w sobotę 11 marca
br., a zorganizowały je
wspólnie – Mazowiecka

Izba Rolnicza, Radio Sochaczew i tygodnik „Echo
Powiatu”.
W gali udział wzięli też
przedstawiciele
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Mazowieckiej Izby Rolniczej,
KRUS, władze powiatowe,
Sochaczewa,
wójtowie
z terenu powiatu sochaczewskiego. Władze gminy Teresin reprezentował

Marek Jaworski, zastępca
wójta. Obecny był również
radny powiatowy Tadeusz
Koryś.
Wójt gminy Teresin Marek
Olechowski, z okazji Dnia
Sołtysa, wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję,
składa najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia
z wykonywania obowiąz-

ków. – Dziękuję za współpracę, za zaangażowanie,
za liczne inicjatywy na
rzecz społeczności lokalnej.
Niech Wasza praca dostarcza Wam satysfakcji i będzie źródłem społecznego
uznania – zwracał się wójt
do sołtysów podczas marcowej sesji Rady Gminy.
My również przyłączamy
się do życzeń dla wszystkich naszych sołtysów!

PROGRAM WSPIERAJĄCY RODZINY
Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Teresin podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2017 – 2019. Projekt uchwały przedstawiła radnym
Jolanta Linard, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Tworząc i opracowując niniejszy
program założono, że realizacja polityki prorodzinnej przyniesie lepsze
efekty, jeżeli będzie miała charakter
systemowy i zintegrowany. Szczególnie istotne dla realizacji założonych
celów jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku

lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę – mówiła.
Według ustawy z dn. 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej mówi,
do zadań własnych gminy należy:
opracowanie i realizacja 3-letnich
gminnych programów wspierania
rodziny. Zakończył się uchwalony
Program Wspierania Rodziny na
lata 2014-2016. – Projekt Programu
na lata 2017-2019 jest kontynuacją
zadania własnego gminy. Pierwsza
część Programu pokazuje sytuację
materialno-bytową rodzin — klien-

tów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Teresinie. Następnie
przedstawione są zasoby gminy
i analiza silnych i słabych stron oraz
szans i możliwości – wyjaśniała dyrektor Jolanta Linard.
Celem Programu jest: zapobieganie
powstawaniu sytuacji kryzysowych
wymagających interwencji oraz
rozwiązywanie już istniejących,
zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz poprawa jakości opieki sprawowanej
przez biologicznych rodziców.
Adresatem Programu są rodziny
i dzieci zamieszkałe na terenie

Gminy Teresin, przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których
dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Teresinie przy udziale szeregu
podmiotów np. Urzędu Gminy
Teresin, Zespołu Interdyscyplinarnego, placówek oświatowych,
placówek ochrony zdrowia, Policji,
kuratorów sądowych, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sochaczewie i wielu innych wymienionych w Programie.

OGŁOSZONO PRZETARGI
W Urzędzie Gminy w Teresinie do chwili przekazania materiałów do druku marcowego numeru gazety, zostały
ogłoszone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybach określonych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację n/w zadań:
1. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin’’
Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin”
Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
3. „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
na cele kulturalno-artystyczne – „Dworzec TO.Kultura!”
Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte.
Wszelkie informacje o przeprowadzanych postępowaniach są umieszczane na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy w Teresinie przy ulicy Zielonej 20 i na stronie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo można je uzyskać pod
numerem telefonu: 861-38-15 (do 17) wew. 39.
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NOWY SPRZĘT KROKIEM DO CELU
Jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich aktywnie dąży do włączenia jej
do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
W ostatnim czasie druhowie spełniając jeden
z kolejnych warunków
realizacji swojego celu
dokonali zakupu wymaganego sprzętu, na który
składają się: dwa aparaty ochrony dróg oddechowych, torba PSP-R1,
szyny Kramera do stabilizacji kończyn, deska
ortopedyczna oraz profesjonalne żele chłodzące

na wszelakie poparzenia.
– Nasza jednostka nabyła kolejny sprzęt będący
wymogiem
wstąpienia
w struktury KSRG. Środki na ten cel pozyskaliśmy z funduszu dwóch
sołectw. Sołectwo Dębówka oraz Budki Piaseckie
złożyło się po 5 tys. zł, to
bardzo duża pomoc, bo
łącznie cały sprzęt kosztował ok. 14 tys. zł. Resztę pieniędzy zapłaciliśmy
ze środków własnych
– informuje dh Adrian
Bylicki z OSP Budki Piaseckie.

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ KSIĄŻKI?
Zgodnie z definicją nowej
encyklopedii PWN, książka to dokument graficzny
(znaki pisma oraz inne
symbole, obrazy), głównie w postaci kodeksu,
o określonej liczbie stron,
zawierający
utrwaloną
myśl ludzką. Kiedyś były
mozolnie ryte w kamieniu, glinie lub drewnie, pisane na papirusie, a potem
Johann Gutenberg wy-

nalazł ruchomą czcionkę
i przemysłową metodę
druku. Dziś książki koduje się w krzemowych chipach, a także w DNA.
Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto czytać
książki, można stwierdzić
- dlatego, że: stymulują
mózg. Z neurologicznego
punktu widzenie czytanie
jest procesem znacznie
bardziej
wymagającym

niż analiza obrazów czy
mowy. Rozwija myślenie
i wyobraźnię, bo jednocześnie absorbuje wiele
obszarów mózgu - te odpowiedzialne za widzenie,
język.
Kolejny powód, aby czytać to taki, że książki leczą. Praca dr. Roberta
Freidlenda opublikowana
w Proceedings of the National Academy of Science

dowodzi, że ludzie, którzy
regularnie oddają się lekturze, są ponad dwukrotnie mniej narażeni na rozwój chorób otępiennych.
Co ciekawe, oglądania
telewizji wywiera na nasz
mózg skutek odwrotny przyspiesza rozwój choroby Alzheimera.
Poza tym czytanie poszerza słownictwo, uczy nas
myślenia, dostarcza nam

relaksu i odprężenia, nieświadomie uczymy się
zasady pisowni, ulepszamy wysławianie się, a co
za tym idzie budujemy
swoją pewność siebie oraz
kształtujemy swój charakter i światopogląd.
Źródło: GW, PWN
Gminna Biblioteka
Publiczna Teresin

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”
Informujemy, że od stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją
działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą
dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny to: 800 120 002.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką

8

prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska
Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Można skontaktować się z Pogotowiem dla
Ofiar Przemocy telefonicznie oraz e-mailowo. Organizacja oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy
i świadkom przemocy w rodzinie.
Pomoc udzielana jest w języku polskim, an-

gielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje
także działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy
osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo
z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

GMINA TERESIN W RADIO
SOCHACZEW 94.9 FM

GMINA TERESIN W RADIO
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Środa 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.10 –
rozmowa z Markiem Olechowskim,
wójtem Gminy Teresin.

Piątek 14 kwietnia 2017 roku o godzinie 13.10
– rozmowa z Markiem Olechowskim,
wójtem Gminy Teresin.
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22. ROCZNICA REAKTYWACJI
RADIA NIEPOKALANÓW
Był rok 1995, gdy po 57
latach przerwy w nadawaniu, spowodowanej drugą
wojną światową oraz reżimem komunistycznym,
założone 8 grudnia 1938
r. przez o. Maksymiliana
Kolbego Radio Niepokalanów wznowiło działalność.
1 września 1994 roku
Prowincja Zakonu Braci
Mniejszych
Konwentualnych – z inicjatywy
ówczesnego
gwardiana klasztoru w
Niepokalanowie – o. Kazimierza Więska, otrzymała
koncesję na emisję lokalnego programu radiowego

o charakterze społeczno-religijnym. Pierwsza
audycja, po reaktywacji,
nadana została w Środę
Popielcową, 1 marca 1995
roku. Radio Niepokalanów świętuje tym samym
w 2017 roku 22. rocznicę
swojej reaktywacji!

W 1938 roku – tuż po
wyemitowaniu
dwóch
próbnych audycji, po
których Radio Niepokalanów przestało nadawać,
św. Maksymilian pisał do
ówczesnego generała zakonu:
„Nasza Stacja Radiowa,

która w dniu święta Niepokalanej roznosiła Jej
chwałę na falach eteru po
całym świecie, teraz ze
względu na atak czynników akatolickich milczy,
lecz Niepokalana bez wątpienia w końcu odniesie
zwycięstwo” – czyżby pro-

roctwo? Historia Radia
Niepokalanów pokazuje,
że tak.
Dzisiaj, jako jedyne radio
na świecie, założone przez
świętego, rozwija się.
Mimo wielu przeszkód,
wciąż jest wiele pomysłów
i osób, które pragną je realizować – tak by dzieło
św. Maksymiliana służyło
do zbawienia dusz przez
Niepokalaną…
Redakcja „Prosto z Gminy” składa niepokalanowskiej Rozgłośni kolejnych
jubileuszy, dalszego rozwoju, coraz większej liczby
wiernych słuchaczy i najlepszych audycji!

31 MARCA - EKSTREMALNE WYZWANIE
CZYLI NOCNA DROGA KRZYŻOWA
Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) w gminie
Teresin rozpocznie się
w Niepokalanowie przed
Bazyliką, w piątek 31 marca po Mszy św. o godz.
18.00. Tegoroczna trasa
liczy 43 km. Zakończenie
wędrówki również przed
świątynią w Niepokalanowie. Zapisywać można się
przez stronę www.edk.org.
pl – tam wybieramy rejon
Niepokalanów i wypełniamy krótki formularz. Nie
trzeba jakoś specjalnie się
przygotowywać, ale dobrze
być ogólnie sprawnym fizycznie, by znieść trudy
9-12 godzin nocnej wędrówki w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Potrzebna jest odwaga
i zwykła odzież turystyczna, stosowna do aury, a to
zawsze jest wielką niewiadomą – może być ciepło
i sucho albo mokro i zimno. Należy pamiętać o dobrych i wygodnych butach,
nieprzemakalnej
kurtce,
kamizelce odblaskowej oraz
prowiancie na drogę. Trzeba ze sobą wziąć również
krzyż.
EDK to spotkanie z Bogiem w czasie nocnej
wyprawy, idziemy w milNumer 3/2017

czeniu rozważając mękę
i śmierć Jezusa. Jak co
roku, pomocą będą rozważania napisane i wydane
w formie książeczki lub
pliki mp3 specjalnie na tę
okazję.
Pomysłodawcą drogi jest
ks. Jacek Stryczek i wspólnota Męskiej Strony Rzeczywistości.
Stworzona

została w odpowiedzi na
kryzys wizerunku mężczyzny w kościele, przez
mężczyzn dla mężczyzn.
Pomimo tego w EDK biorą udział również kobiety,
które również gorąco zapraszamy.
Miałem szczęście brać
udział w trzech edycjach:
2014, 2015 i 2016. Jednak

minęły dwa lata od czasu,
gdy usłyszałem pierwszy
raz o EDK do podjęcia
decyzji, aby spróbować.
Zawsze były przeszkody,
które jednak udało się pokonać. Z tej perspektywy
mogę powiedzieć, że po
przejściu EDK człowiek
już nie będzie taki sam, jak
był przed. Tej nocy działa

PAN, zmienia człowieka
i jego życie. Gorąco polecam wszystkim, którzy jeszcze się wahają czy podjąć
wyzwanie czy nie. ODWAGI! Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie.
Zbigniew Waszkiewicz,
koordynator EDK w Niepokalanowie
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SZKOLNE FERIE 2017

we, sportowe oraz na powietrzu.
Grupa wybrała się także by popływać w basenie na terenie hotelu
„Kuźnia Napoleońska”. Wycieczki
odbyły się m.in. do warszawskiego
Centrum Kopernika, kina, czy na
Stadion Narodowy.
W Szkole Podstawowej w Szymanowie odbywały się zajęcia
zarówno na miejscu jak i wyjaz-

Narodowy, byli też w kinie.
Na łyżwy wybrali się też gimnazjaliści z Szymanowa, byli ponadto
w jednym z warszawskich kin
oraz na basenach geotermalnych
w Uniejowie.
Warto dodać, że w organizacji
szkolnego wypoczynku pomagali Urząd Gminy w Teresinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Teresinie, Gminna Komisja d.s.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Teresinie.
Dla dzieci i młodzieży pozostających podczas zimowej przerwy
w domach, ofertę przygotowała ponadto Świetlica Parafialna
w Niepokalanowie. Odbyły się
wycieczki do sochaczewskiego
kina Mazowsze, do gospodarstwa
agroturystycznego Łasiczka, czy
do Domu Pracy Twórczej w Granicy, zaś chętni brali udział m.in.
w warsztatach kulinarnych.

Fot. SP Paprotnia / SP Szymanów

Jak co roku placówki oświatowe w
gminie Teresin przygotowały bogatą ofertę zimowych półkolonii,
które w wśród dzieci i młodzieży
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nauczyciele i dyrektorzy
przygotowali moc atrakcji, wymieńmy choć część z nich.
W Szkole Podstawowej w Paprotni
na dzieci czekały zajęcia świetlico-

dowe m.in. do kina czy na basen.
Co ciekawe, ferie rozpoczęły się
tu wieczorem filmowym dla klas
0-III oraz nocą filmową połączoną
z grami i zabawami dla uczniów
kl. IV - VI.
W Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich dzieci korzystały
z gier i zabaw świetlicowych, zabaw w basenie z piłeczkami, zajęć
sportowych, interaktywnych gier
edukacyjnych i wyjazdów na lodowisko.
Również w Szkole Podstawowej
w Teresinie uczestnicy ferii mile
spędzali czas na zajęciach sportowych, plastycznych, komputerowych, odbywały się też projekcje
filmowe.
Uczniowie Gimnazjum w Teresinie wizytowali sochaczewskie
lodowisko, aktywnie spędzali ferie
w hali sportowej oraz wyjeżdżali do Warszawy, gdzie zwiedzali
Sejm RP, stadion Legii, Stadion
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Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
W środę 1 marca obchodziliśmy
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Gminne uroczystości miały miejsce w Niepokalanowie. W Bazylice Mniejszej wierni
modlili się oddając hołd żołnierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963. Uroczysta Msza św., której przewodniczył
prowincjał o. Wiesław Pyzio odbyła
się o godz. 11.00. W nabożeństwie
uczestniczył m.in. Marek Jaworski,
zastępca wójta Gminy Teresin, Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty, Jadwiga Durczak,
skarbnik gminy, przedstawiciele
Rady Gminy, młodzież szkolna
wraz z nauczycielami, parafianie
i goszczący w Niepokalanowie pielgrzymi. Poczty sztandarowe wystawiła delegacja Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz uczniowie Zespołu
Szkół w Teresinie i Liceum Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie.

Maryja nawiedziła Mikołajew
W niedzielę 13 marca br. do Mikołajewa dotarła kopia Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej. Uroczystości powitalne zgromadziły tłumy wiernych. Tutejsza parafia rzymskokatolicka p.w. Świętych Męczenników
Jana i Pawła była kolejnym tegorocznym przystankiem na drodze nawiedzenia Obrazu w diecezji łowickiej. Procesji powitalnej przewodniczył proboszcz parafii Krzysztof Żochowski. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył Ks. Bp Wojciech Osial. W nabożeństwie uczestniczyły
władze duchowne, władze samorządowe na czele z wójtem Markiem
Olechowskim, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,
delegacje szkół i wielu przybyłych tu specjalnie na tę okazję pielgrzymów. Dzień później, w poniedziałek 14 marca odbyło się pożegnanie
Cudownego Obrazu.

Numer 3/2017

11

PIĘĆ LAT. JUŻ CZY DOPIERO?
Nikt wtedy nie spodziewał się, że idea Klubu Seniora zaowocuje z takim rozmachem.
Z inicjatywy wicewójta Marka Jaworskiego 15
lutego 2012 roku powstał Klub Seniora, który
na początku skupił 30 osób. W późniejszym
czasie klub przyjął nazwę „Radosna Jesień”. W
chwili obecnej jest nas około 120 osób. Nad
całością czuwa zarząd składający się z kobiet,
które potrafiły wziąć sprawę w swoje ręce.
Nasza działalność jest różnorodna, przeważnie zaplanowaną, ale zdarza się też, że
bywa podyktowana potrzebą chwili. Jednym
z większych przedsięwzięć są wczasy w Ostrowie. W bieżącym roku będziemy tam już piąty raz. Dwutygodniowy okres intensywnych
spacerów, zwiedzania i plażowania mija zawsze bardzo szybko jednak wystarcza, aby naładować akumulatory morską energią.
Bardzo lubimy wycieczki. Zwiedziliśmy już
Płock, Sandomierz, Góry Świętokrzyskie,
Zieloną Górę, Poznań, Trójmiasto, Litwę, Zakopane, Krynicę Górską, a także Warszawę.
Najdłuższą wycieczką był pobyt w Bieszczadach z grupą seniorów z Sochaczewa. Pozostały nam piękne wspomnienia. Przez 9 dni
podziwialiśmy piękne krajobrazy, zabytki
i oddychaliśmy zdrowym górskim powietrzem.

Spotkanie z innymi klubami seniorów w Gościńcu Julinku odbędzie się w tym roku po
raz trzeci. W tym uroczym miejscu na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego prezentujemy swój dorobek, chwalimy się swoimi sukcesami, śpiewamy, tańczymy, biesiadujemy.
Impreza ta skupia kluby seniora głównie z powiatu Warszawskiego Zachodniego, Czosnowa i Leoncina. Tańce towarzyszą nam jeszcze
na kilku innych corocznych imprezach, są
to przede wszystkim bale: karnawałowy, andrzejkowy i Noc Seniora.
W bieżącym roku podczas balu karnawałowego 11 lutego obchodziliśmy piątą rocznicę
naszej działalności. Tańce i konkursy towarzyszyły nam do późnej nocy. Wraz z gośćmi
wspominaliśmy piękne chwile z całego pięciolecia.
Chętnie oglądamy filmy, które wyświetlane są
dla nas raz w miesiącu w ,,Kinie za Rogiem”.
Uwielbiamy wyjazdy do teatru i na operetkę,
które organizujemy przeważnie dwa razy do
roku.
Ze względu na różne upodobania i szeroki
wachlarz zainteresowań naszych członków
stworzyliśmy sekcje, które są odpowiedzią
na nasze potrzeby. Spotykamy się i działamy
w następujących grupach: plastycznej, spor-

towej, czytelniczej oraz chór. W tym roku powstała sekcja teatralna, która cieszy się dużym
zainteresowaniem. Wkrótce odbędzie się premiera naszej sztuki.
Pozostałe aktywności to ogniska (Izbiska,
OSP Teresin, Granica w Kampinoskim Parku Narodowym), spotkania okolicznościowe
(świąteczne i inne).
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem
„Impuls” bierzemy udział w szkoleniach
i warsztatach tematycznych. Dzięki tym działaniom w ubiegłym roku odbyła się m.in. Senioriada.
Naszą ideą jest również łączenie pokoleń,
dlatego jesteśmy zapraszani do przedszkoli
i szkół na różne uroczystości.
Działalność, którą prowadzimy jest doceniana przez wójta Marka Olechowskiego, za co
serdecznie dziękujemy jemu i jego zastępcy,
Markowi Jaworskiemu. To nie tylko pomoc
finansowa, ale również organizacyjna i dobre
słowo. Podziękowania składamy także dyrektorom placówek za otwartość i życzliwość
oraz wszystkim osobom, które współpracowały z nami w minionym pięcioleciu.
Krystyna Radkowska
członek zarządu Klubu „Radosna Jesień”
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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.
P.H.U VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B, 5%
zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów
tytoniowych.
FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna
– Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja.
F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna
Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na
cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin,
ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz
wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp. j - Teresin
ul. Szymanowska 2, 5% na cały asortyment

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,
20% zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska
– Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia
indywidualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska
– Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na
strzyżenie włosów.
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga – GOSIR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32 , bezpłatny
podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie
na cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100, 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter
na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie
zamków do odzieży.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW”
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin,
ul. Szymanowska 19, 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów
i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na –
Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie,
30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków
rolniczych.
AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rudnicka – Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10, 15 % zniżki
na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne
oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe.
„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski
– punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska
19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6, 15%
zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na
ubezpieczenie domów i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie,
30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe
ubezpieczenie budynków rolniczych.
TRAWKA Konrad Walichnowski - Teresin, ul. Lipowa 28 - 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne ogrodów
oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.

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

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka
Kultury i Gminnego 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:

F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra - Teresin, ul. Wąska 14, 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek
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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NIE!!! CYBERPRZEMOCY

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Teresinie prowadzone
były nietypowe lekcje wychowawcze. Miejsce nauczyciela zajął
kierownik Referatu Patrolowo-In-

terwencyjnego st. asp. Jarosław
Gacki, który w trakcie cyklicznych spotkań z dziećmi rozmawiało bezpieczeństwie w sieci
i cyberprzemocy. Zajęcia pro-

wadzone były z wykorzystaniem
sprzętu multimedialnego.
Podczas tych nietypowych zajęć
wszyscy wspólnie tworzyli zasady
bezpiecznego poruszania się po
Internecie, dzieci dowiedziały się,
w jaki sposób zabezpieczyć swoje
konta społecznościowe przed dostępem osób nieuprawnionych.
Omówiono również, jak tworzyć
bezpieczne hasła, czego nie udostępniać w Internecie. Prowadzący zajęcia st. asp. Jarosław Gacki
zwracał również uwagę, co zrobić
i kogo powiadomić, gdy dojdzie
do cyberprzemocy. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało miły upominek.
Pierwsze zajęcia odbyły się

w dniach 2 i 9 marca 2017 roku.
Zainteresowanie takim zajęciami
jest ogromne, dlatego też będą
one kontynuowane.
Cyberprzemoc dotyka wielu osób
na całym świecie, a zwłaszcza
kobiety i dziewczynki. Przemoc
w postaci przesyłania nieprzyjemnych wiadomości SMS, e-maili czy też niechcianych treści o
charakterze seksualnym, poniżania, publikowania ośmieszających
zdjęć, wyśmiewania jest stosowana także za pośrednictwem Internetu.
tekst i foto:
st. asp. Jarosław Gacki

NASZA POLICJANTKA
DOCENIONA PRZEZ MINISTRA
St. post. Anna Opęchowska-Ciak
dzielnicowa
z teresińskiego Posterunku Policji to inicjatorka
i organizatorka „Niebieskiej gwiazdki”- akcji
charytatywnej, podczas
której, od kilku lat, zbierane są dary dla najbardziej
potrzebujących z okolic
Teresina. Jest także laureatką trzeciego miejsca
w konkursie na Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku.
Jako jedna z pięciu policjantek z całej Polski
została zaproszona przez
Mariusza Błaszczaka, szefa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji na wspólne spotkanie, w którym udział
wzięły
przedstawicieli
służb mundurowych.
- Panie są filarami służb
podległych MSWiA, dziękuję Paniom, za łączenie
służby z domowymi obowiązkami i realizacją swoich pasji, życzę Wam kolejnych sukcesów – mówił

minister Błaszczak podczas spotkania z funkcjonariuszkami służb podległych MSWiA w dniu
8 marca br. w gmachu resortu.
- To było bardzo miłe zaskoczenie dla mnie, że
dostałam zaproszenie od
Pana Mariusza Błaszczaka na spotkanie. Poczułam
się zaszczycona faktem, że
jestem jedną z kilku funkcjonariuszek, które miały
okazję być na tym spotkaniu. Pan Minister złożył

nam - a były też dziewczyny z BOR-u, Straży pożarnej, Straży Granicznej
- życzenia z okazji Dnia
Kobiet i osobiście wręczył
każdej z nas kwiaty i tablice z grawerem. Z każdą
z nas chwilę porozmawiał.
Zaskoczyło mnie, iż wiedział, że jestem dzielnicową z Teresina i podziękował mi za działalność
charytatywną. – mówi st.
post. Anna Opęchowska
-Ciak. Gratulujemy!

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. 1967 roku, o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w terminie do 30
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kwietnia 2017 r. Temat dotyczy uhonorowania Państwa w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim. Telefon kontaktowy:
46 864-25-54.
Kierownik USC
Jolanta Kononowicz
Prosto z Gminy
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HARCERSKIE WIEŚCI
Czuwaj!
Za nami ferie pełne wrażeń! W drugim tygodniu
kilka druhen z naszej
I Drużyny Harcerskiej Teresin wyjechało na zimowisko w Górach Tarnowskich
organizowane przez nasz
hufiec. Wypoczynek o temacie „Pomocnik sztygara”
dał nam szansę odkrycia
tajemnic pobliskich kopalni oraz bliższego poznania
pracy górników. Nie było
czasu na nudę. Wszyscy
chętnie braliśmy udział
w organizowanych zajęciach i odwiedzaliśmy najciekawsze miejsca.
Zwiedzaliśmy
Sztolnie
Czarnego Pstrąga, kopanie
srebra, a także zabytkową
kopalnię węgla „Guido”,
gdzie oprowadzał nas jeden
z tamtejszych instruktorów.
Jak widać harcerzy można

spotkać na prawdę wszędzie. Udało nam się wtedy
obejrzeć całą kopalnię oraz
dowiedzieć się jak działają
maszyny, które sie w niej
znajdują.
Jednego dnia szukaliśmy
po całym mieście czterech
figurek gwarków, które
symbolizują funkcje pracy
w kopalni. Byliśmy również na lodowisku oraz
w aquaparku, który zdecydowanie zdominowaliśmy
naszą energią. Nie zabrakło również zajęć, podczas
których
doskonaliliśmy
umiejętności pracy z mapą.
Między innymi tworzyliśmy swoje własne mapy
miejsc, które odwiedziliśmy w czasie zimowiska.
Efekty naszej pracy prezentowaliśmy na zbiórce
drużyny.
W czasie ferii obchodzili-

śmy również Dzień Myśli
Braterskiej. Święto to celebrowane jest 22 lutego
przez harcerzy i scoutów
na całym świecie, ponieważ jest to dzień urodzin
założyciela scoutingu sir.

Roberta
Baden-Powella
i jego żony Olave Baden
-Powell. Z tej okazji nasza drużyna nagrała film
z życzeniami dla harcerzy
z sochaczewskiego hufca.
Wielu z nas właśnie z tej

okazji dodało na portale społecznościowe swoje
zdjęcia w mundurach. To
były na prawdę niezapomniane ferie.
dh. Adrianna Misiak

POWIATOWE WYRÓŻNIENIE DLA WIKTORII
Wiktoria Wrublewicz, uczennica
Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu w Teresinie znalazła się wśród
nagrodzonych podczas prestiżowego konkursu wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych. Podopieczna Piotra
Szlachetko, nauczyciela historii
w tej szkole otrzymała wyróżnienie.
W finale piątej edycji konkursu wzięło udział 56 uczniów z 14
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sochaczewskiego. W dniu 7 marca br. w
siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sochaczewie uczestnicy najpierw
pisali test, a następnie najlepsza
szóstka – wśród nich była Wiktoria
– rywalizowała w części ustnej, po

której wybrano laureatów tegorocznej edycji historycznych zmagań.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia jest
Maciej Małecki, sekretarz stanu
w kancelarii Rady Ministrów,
współorganizatorami Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Piotr
Osiecki, burmistrz miasta Sochaczew oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Stowarzyszenie Odnowy
Sochaczewa „Zamek”, a także zasiadający w komisji jury Jacek Polańczyk, dyrektor Gabinetu Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Patronat nad konkursem objął Prezydent
RP Andrzej Duda.

SZKOLNY 8 MARCA
Bardzo interesujące i w komediowym klimacie przedstawienie
przygotowali z okazji Dnia Kobiet
uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego - Arkadiusza Pietza. Zabawna
scenka ilustrowała raj i osadzonych
w teraźniejszości, biblijne postacie
Adama i Ewy. Każda z obecnych na
sali Pań otrzymała tego dnia jabłuszko i kwiaty.
Po zakończeniu dyrektor szkoły
Ewa Odolczyk wraz z organizatorkami konkursów - czytelniczego i
ortograficznego – Katarzyną Wróbel
Numer 3/2017

i Anną Biernat wręczyły nagrody ich
laureatom.
Przypomnijmy wyniki. Konkurs „Tę
książkę warto przeczytać”: I miejsce
Kinga Sobczak, II Patrycja Wielogórska, wyróżnienie Mateusz Jaworski. Konkurs: „Zostań mistrzem ortografii”: I miejsce Kinga Sobczak, II
Patrycja Olczak, III Mateusz Polak.
Natomiast podczas długiej przerwy
nasi Panowie przygotowali dla Pań
pyszny poczęstunek. Niesamowity
był ten szkolny 8 marca!
ZST
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ZAPROSZENIE NA
„WIELKANOC NA MAZOWSZU”
Pisanki, mazurki, stroiki i dekoracje wielkanocne, niepowtarzalne
rękodzieło - to tylko część produktów, które będzie można nabyć
podczas XII już edycji kiermaszu
świątecznego „Wielkanoc na Mazowszu”. Spotykamy się 9 kwietnia
w Niedzielę Palmową w „Chabrowym Dworku” w Serokach-Wieś
w godzinach od 10.00 do 15.00.
Na największą w tej części Mazowsza imprezę promocyjno-wysta-

wienniczą zapraszają - Starostwo
Powiatowe w Sochaczewie, Powiatowy Zespół Edukacji oraz Hotel
„Chabrowy Dworek”.
Coroczny kiermasz wielkanocny pomyślany jest jako impreza
dla całych rodzin, kultywująca
i wspierająca regionalną mazowiecką tradycję. Zapraszamy więc
do udziału w niej całe rodziny,
życząc wszystkim wielu wrażeń
i radości.

RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ
Czy można iść na randkę
z książką i to na randkę
w ciemno? Czemu nie!
Wystarczy wypożyczyć,
rozpakować i dać się zaskoczyć!
W poniedziałek 6 marca
br. Koło Biblioteczne działające w Szkole Podstawowej w Teresinie zareklamowało akcją Flash Mob
to nietypowe wydarzenie.
Podczas długiej przerwy,
na szkolnym korytarzu
uczniowie głośno czytali
wybrany fragment książki Charlie i fabryka czekolady. Intrygowali tym
rówieśników, którzy będąc zaskoczeni, zadawali
pytanie „o co chodzi?”.
A chodziło oczywiście o
akcję „Randka w ciemno

z książką”.
Zaciekawieni uczniowie
z klas IV – VI, odwiedzając bibliotekę, mogli wziąć
udział w tym wyjątko-

wym wydarzeniu. Koło
Biblioteczne
przygotowało interesujące pozycje
z literatury młodzieżowej, obkładając je w sza-

ry papier. Całość była
przewiązana ozdobnym
sznurkiem i wyglądała jak
prezent.
Chętni uczniowie ryzyko-

wali, wypożyczając książki, nie znając ich tytułu.
Sześćdziesiąt zapakowanych egzemplarzy znalazło czytelników w ciągu
dwóch przerw międzylekcyjnych. Ta nietypowa
forma promocji czytelnictwa adresowana była
do uczniów, którzy na co
dzień niezbyt często odwiedzają bibliotekę. Chętnych na randkę z książką
było więcej niż przygotowanych
paczuszek.
Mamy nadzieję, że udział
w akcji zaowocował niezapomnianym wieczorem
z literaturą.
Dorota Rachoń
Szkoła Podstawowa im.
św. M. Kolbego w Teresinie

Zawody odbędą się w dniach 22 i 23 kwietnia 2017 roku w hali
sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Teresinie.
Sobota 22 kwietnia – godz. 15.30 walki eliminacyjne, godz. 18. 30
uroczyste otwarcie zawodów, godz. 19.00 walki eliminacyjne.
Niedziela 23 kwietnia – godz. 9.00 walki eliminacyjne, ok. godz.
12.00 walki finałowe i dekoracja.
W zawodach zapowiedział udział ekipy z następujących państw:
Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Austrii
i Słowacji i oczywiście reprezentanci LKS Greiner Mazowsze Teresin.
WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!
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TENISOWE MISTRZOSTWA GMINY TERESIN
Ruszył wielki tenis ziemny,
co prawda amatorski, ale
sympatyczny jednodniowy
halowy turniej deblowy
mężczyzn, którego stawką
było mistrzostwo Gminy
Teresin 2017. Tradycyjnie sezon rozpoczęliśmy
w hali. Organizatorzy
turnieju to - UKS Smecz,
Teresińskie Towarzystwo
Tenisowe przy współpracy
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Na starcie stanęło 14 zawodników. Pary grające ze
sobą od kilku sezonów to
Henryk Bielecki/Bogdan
Sosiński, Hubert Konecki/
Ryszard Śliwiński, rodzin-

ne – panowie Eugeniusz
i Krzysztof Rybak, Zbigniew Sarnowski i Wiktor
Kalkosiński, a także pary
w składzie eksperymentalnym tj. Marek Olechowski/
Dariusz Zieliński, Mateusz
Olechowski/Bartek Staniaszek oraz Kuba Załuski/
Paweł Staniaszek.
W turnieju dominowała młodość (najmłodszy
uczestnikiem był 18-letni
Wiktor Kalkosiński), doświadczenie tenisowe oraz
dojrzałość weteranów białego sportu. Sprawne ustalenia organizacyjne czyli
losowanie grup, rozstawienie par i turniej nadzoro-

wany przez współorganizatorów Huberta i Henryka
wystartował z dużym rozmachem.
System rozgrywek „każdy z każdym” w dwóch
grupach, następnie półfinały i finał. O ile w grupie
„A” wystarczyło jedno
zwycięstwo, aby wejść
do półfinału, to w grupie
„B” (4 pary) trzy ekipy zanotowały po dwa zwycięstwa i o awansie decydował
stosunek gemów.
Ostatecznie do półfinałów
zakwalifikowali się pary Bielecki/Sosiński, Konecki/
Śliwiński, Załuski/Staniaszek i Olechowski//Zieliń-

ski.
Organizatorzy
turnieju
rozstawili przed mistrzostwami parę Konecki/
Śliwiński z nr. 1 i jak się
okazało mieli rację i dobre
rozeznanie sportowe, gdyż
w wielkim finale turniejowa „jedynka” pokonała po
bardzo
emocjonującym
meczu parę Załuski/Staniaszek 1:0 (6-4). Co prawda
leworęczny Bartek Staniaszek wniósł do gry spore
ożywienie, ale w finale było
to za mało, by sięgnąć po
tytuł. Mistrzowie Gminy
2017 Hubert Konecki i Ryszard Śliwiński udowodnili
po raz kolejny, że wywal-

czone złoto nie jest dziełem
przypadku.
Mistrzostwa w ocenie piszącego ten artykuł stały
na niezłym poziomie sportowym, a finał to przysłowiowa „wisienka na torcie”.
Cieszy fakt, że pojawiają się
młodzi tenisiści. Pamiętam
Wiktora Kalkosińskiego
jako małego chłopaka,
który przychodził na kort
ze swoim wujkiem Zbigniewem
Sarnowskim.
Minęło kilka lat. Kiedyś
młody chłopak, dzisiaj już
młodzieniec, który ma
„papiery” na grę w tenisa.
Co prawda widać braki
treningowe, ale zupełnie
poprawnie radził sobie na
korcie. Szczególnie returnując mocne serwisy.
Kilka par czuło po turnieju
z lekki niedosyt sportowy.
Jest to optymistyczne zjawisko, gdyż gwarantuje, że
ponownie staniemy do rywalizacji sportowej. Możliwy rewanż już w czerwcu
w pucharze wójta gminy
Teresin.
Ze sportowym
pozdrowieniem
Henryk Bielecki
Prezes Teresińskiego
Towarzystwa Tenisowego

MICHAŁ W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE
Życiowy sukces odniósł
Michał Pawłowski podczas Mistrzostw Polski
Juniorów i Juniorów

Numer 3/2017

Młodszych w biegach
przełajowych, jakie odbyły się w Jeleniej Górze.
Michał na bardzo trud-

nej trasie biegnąc dystans
6 km zajął 9 miejsce. Trasa bardziej przypominała
biegi górskie. Ponad 800

m podbiegu oraz grząskie
podłoże po obfitych opadach deszczu mocno dawało się zawodnikom we
znaki.
Michał po znakomitym
początku biegu szybko
ulokował się w prowadzącej grupie. Na długim
podbiegu
wyklarowała
się 14-osobowa czołówka,
w której znalazł się nasz
zawodnik. Ostatnie 600
metrów to mocny zbieg,
gdzie Michał zbliżył się do
czołowej dziesiątki.
Dziewiąte miejsce Michała Pawłowskiego to znakomity wynik świadczący
o przynależności tego zawodnika do czołówki krajowych biegaczy. Bez wątpienia bardzo sprzyjało
Michałowi ukształtowanie
trasy, stąd rada przekaza-

na jemu tuż przed startem
brzmiała - długi podbieg
to twoja szansa, walcz
o czołową lokatę.
Niestety, taka trasa nie
sprzyjała naszej Natalce
Lot, która na dystansie
3 km wśród juniorek
młodszych uplasowała się
na 47 miejscu. Zdobyła
za to olbrzymie doświadczenie, które z pewnością
zaowocuje w przyszłych
startach. Ważne jest również, że walczyła do końca wyprzedając na finiszu
kilka rywalek.
Mimo braku medalu możemy uznać tegoroczne
MP w biegach przełajowych za udane. 6 punktów
w SSM to dobry początek
sezonu.
UKS Filipides Teresin
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Sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 37m2
w Szymanowie
(plus duży balkon,
garaż i działka)
tel. 604 457 292

Numer 3/2017
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DWIE OLE PRZY STOLE
Aleksandra Wojtczak i Aleksandra Paruszewska czyli zawodniczki
UKS Tęcza Budki Piaseckie to nasze gwiazdeczki tenisa stołowego,
znane na pewno w całym województwie i poza nim. Wychowanki Radosława Jurzyka tym razem
wystartowały w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym w kategorii senior!
Znakomicie poszło Aleksandrze
Paruszewskiej, która zajęła II miejsce i tym samym wywalczyła awans
do Mistrzostw Polski w tej kategorii

wiekowej.
Turniej na wysokim poziomie rozegrała również Aleksandra Wojtczak,
która po zaciętej walce uplasowała
się ostatecznie tuż za podium, na
czwartej pozycji. Osiągnięcie tak
dobrych wyników w kategorii senior, mimo że wiekowo nasze sympatyczne i bardzo utalentowane
dziewczęta są jeszcze juniorkami,
to rewelacyjny prognostyk na przyszłość. Ściskamy zatem kciuki za
rozwój naszych tenisowych Oli.
Gratulujemy!

FILIPIDESI TRENOWALI W GÓRACH
Na zimowym obozie sportowym w Borowicach k/
Karpacza
przebywała
część zawodników UKS
Filipides Teresin przygotowując się do zbliżającego się sezonu letniego.
Gościli tam od 11 do 20
lutego br. Pogoda dopisywała, sportowcy ćwiczyli w pięknych okolicznościach przyrody, stąd
mimo pracy treningi były
przyjemnością. Najważ-

niejsze, że wszyscy wrócili
zadowoleni i naładowali
akumulatory na nadchodzący sezon. Podopieczni
Rafała Murasa i Andrzeja
Andryszczyka wykonali ogromną pracę, a czas
pokaże czy zaowocuje ona
w przyszłości dobrymi
wynikami na bieżni czy
innych trasach biegowych.
Życzmy jak najlepszych
startów!

PODWÓJNE SIATKARSKIE ZŁOTO
O tym, że Gimnazjum im. św.
Franciszka w Teresinie siatkówką stoi przekonali się ostatnio
reprezentanci pozostałych szkół
rywalizujących w ramach tegorocznych finałów Mistrzostw
Powiatu w piłce siatkowej gimnazjów. Zarówno dziewczęta
jak i chłopcy z Teresina zdominowali swoje turnieje nie dając
szans przeciwnikom i zasłużenie zdobywając mistrzowskie
tytuły. Opiekunem obu naszych
złotych zespołów jest Agnieszka
Gacka. Oto ich składy:
Dziewczęta – Natalia Lot, Julita
Jankowska, Kinga Wróblewska,
Żaneta Stachura, Katarzyna
Przybysz, Gabriela Banaszek,
Klaudia Bogucka, Katarzyna
Krystosiak, Agata Dentko, Julia
Wielgomas, Anna Deliś, Julia
Szewczyk.
Chłopcy –Artur Baliński, Jakub
Oszkiel, Damian Paradowski,
Kacper Kosiński, Michał Kowalczyk, Jakub Gadziński, Paweł Kalinowski, Maksymilian
Zyzek, Kamil Trzos, Bartosz Tomaszkiewicz, Adam Misiak, Sebastian Parśniak. Gratulujemy!
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KONCERTOWY 8 MARCA W TOK
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się
zorganizowany w Teresińskim Ośrodku Kultury koncert z okazji Dnia Kobiet. Na kameralnej
scenie wystąpił tym razem Mirek „Koval” Kowalewski. Było wesoło, było też melancholijnie.
Środowy wieczór 8 marca był spotkaniem
z inspirującym człowiekiem, kulturą i sztuką
zarazem. Wyjątkowy gość: bard, poeta, muzyk,
żeglarz, bajarz, gawędziarz - Mirek „Koval” Kowalewski ze swoim recitalem zatytułowanym
„Muzyczne Fatałaszki” stworzył imprezę, która
na długo pozostanie w pamięci uczestniczek.
Artysta zaprezentował solowy występ, jednak
do wspólnego grania i śpiewania na scenie zaprosił w jednym z utworów Joannę Cieśniewską, instruktorkę śpiewu w TOK, Zuzię Gołąb,
Wiktorię Kornacką oraz gitarzystę Jakuba Kamińskiego.
Półtoragodzinny koncert obfitował nie tylko

w muzykę i śpiew, ale również niebanalne opowieści gościa, teksty z nutą humoru i nostalgii,
czy oryginalne melodie wygrywane to na gita-

rze, a to na ukulele. Zaproszone panie nagrodziły muzyka i organizatorów solidną porcją
braw. To był bardzo miły świąteczny wieczór.

W 5 FILMÓW DOOKOŁA ŚWIATA
Hiszpania, Francja, Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki oraz Polska – te
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właśnie kraje „zwiedzili” uczestnicy świetnej
inicjatywy przeprowadzonej przez Teresiński

Ośrodek Kultury. W znajdującym się tu Kinie za Rogiem, podczas ferii zajęcia odbywały
się pod hasłem „W 5 filmów dookoła świata”.
Filmową podróż po różnych krajach świata
cieszyła się dużym zainteresowaniem, instruktorzy z TOK-u przygotowali wiele niespodzianek.
Uczestnicy m.in. poznawali zwyczaje, muzykę, podstawy języka takich krajów jak –
Hiszpania, Francja, USA, RPA, a na koniec
„wrócili” do Polski. Ponadto tańczyli country,
tworzyli muzykę rodem z Afryki, gotowali,
wykonywali wiele ciekawych prac manualnych tworząc np. hiszpańskie wachlarze i flagi
poznanych krajów. Każdy dzień kończył się
projekcją filmu na kinowym ekranie. Zabawy
nie brakowało, a nad wszystkim czuwały pomysłowe instruktorki TOK-u – Katarzyna Rospędowska i Beata Sałacińska, które każdego
dnia przygotowywały dla dzieci mnóstwo niespodzianek. W dniu afrykańskim na muzyczne rytmy zaprosił ponadto Daniel Staniak.
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