


Nasze Wieczne Kolędowanie ‘2016
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastora-

łek to jedna z największych tego typu im-
prez w naszym kraju. Szesnasta edycja  przy-
niosła wiele wrażeń i scenicznych emocji.  
Tym bardziej, że nagroda główna przypadła 
m.in. reprezentantom gminy Teresin. To Ze-
spół „Na chwilę”, w którego składzie zaśpie-
wali i zagrali - Aleksandra Szczepańska, Mał-
gorzata Szymańska, Marta Guzik, Mateusz 
Śliwiński, Adam Przybyłek, Karol  Filipiak, 
Mateusz Panasiuk. 

Festiwal tradycyjnie potrwał dwa dni  
– w weekend 23-24 stycznia. Komisja jury wy-
słuchała blisko sześćdziesięciu wykonawców. 

Zgłoszeń na tegoroczny konkurs wpłynęło 
jednak ponad dwa razy więcej, stąd na dwa 
tygodnie przez festiwalem odbyły się elimina-
cje. Najlepsi zaprezentowali się na kameralnej 
scenie w sali św. Bonawentury. 

Poza grupą „Na chwilę” nagrody główne 
szesnastej edycji festiwalu powędrowały też 
do – „Edyta Band” z Domu Kultury Włochy  
w Warszawie, Łowickiego Dziecięcego Zespo-
łu Ludowego „Kołderki” oraz zespołu „Abra-
kadabra Czary Mary Hokus Pokus” z Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Przyznano też mnóstwo wyróżnień i na-
gród indywidualnych m.in. za przygotowanie 

wokalne i muzykalność, za konkretny utwór, 
za radość z muzykowania, czy też za umiejęt-
ność tworzenia kreacji scenicznej. Wszyscy 
nagrodzeni zaprezentowali się niepokalanow-
skiej widowni jeszcze raz, tym razem podczas 
koncertu laureatów, jaki odbył się dzień póź-
niej, w niedzielę 24 stycznia. Pomysłodawcą  
i głównym organizatorem Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalano-
wie jest Teresiński Ośrodek Kultury, a współ-
organizatorami Gmina Teresin i Klasztor  
Ojców Franciszkanów.
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Zmodernizowana droga  
z Paprotni w kierunku Kampino-
su została oficjalnie oddana do 
użytku. Choć w praktyce ruch 
po trasie odbywał się już przed 
świętami Bożego Narodzenia,  
to dopiero teraz nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi. Dokona-
li tego w środę, 20 stycznia przed-
stawiciele trzech samorządów, 
które partycypowały w kosztach 
przebudowy drogi Paprotnia – 
Krubice. Oficjalnie powiatową 
drogę otworzyli Zdzisław Sipiera, 
wojewoda mazowiecki, Jolanta 
Gonta, starosta sochaczewski 
oraz Marek Olechowski, wójt 
gminy Teresin. Nową trasę, któ-
ra stanowi połączenie drogi kra-
jowej nr 92 Poznań – Warszawa  
z drogą wojewódzką nr 580  
Sochaczew – Warszawa poświęcił 
proboszcz parafii w Niepokala-
nowie o. Andrzej Sąsiadek. 

- Inwestycja, którą dziś uro-
czyście oddajemy do użytku jest 
efektem bardzo dobrej współpra-
cy pomiędzy powiatem a gmi-
ną Teresin. To kolejny przykład,  
jak wiele może udać się zrobić, 
kiedy samorządy udanie współ-
działają na rzecz dobra i bezpie-
czeństwa mieszkańców. Wspólnie 
dziękujemy też panu wojewodzie, 
bo bez dofinansowania z budżetu 
wojewódzkiego nie moglibyśmy 
zrealizować tego zadania – pod-
kreślała w swym wystąpieniu sta-
rosta Jolanta Gonta. Podobnego 
zdania był wójt Marek Olechow-
ski, który dodał – Przed nami 
jeszcze niejedna wspólna inwe-
stycja. Dziś oficjalnie otwierając 

tę przebudowaną trasę, niezwykle 
ważną dla mieszkańców gminy 
Teresin, uważam, że to jedna z 
najlepszych dróg w całym powie-
cie sochaczewskim.

Podczas uroczystości otwar-
cia drogi przecięcia symbolicz-
nej wstęgi dokonali – Zdzisław 
Sipiera, wojewoda, Jolanta Gon-
ta, starosta, Marek Olechowski, 

wójt oraz Tadeusz Głuchowski, 
wicestarosta, Szymon Ziółkow-
ski, członek Zarządu Powiatu, 
Andrzej Kierzkowski, przewod-
niczący Rady Powiatu, a także 
Małgorzata Dębowska, dyrek-
tor Powiatowego Zarządu Dróg, 
Grażyna Cierpis-Przysucha,  
sekretarz gminy Teresin, Jadwi-
ga Durczak, skarbnik gminy 
Teresin, Dariusz Zieliński – in-
spektor nadzoru nad inwestycją, 
Bogdan Głuchowski, wykonawca 
inwestycji – firma PHU Prima  
i o. Andrzej Sąsiadek.

Gruntownie zmodernizowa-
na droga to także ważny szlak 
turystyczny prowadzący do 
Sanktuarium w Niepokalanowie, 
Puszczy Kampinoskiej czy stacji 
PKP. Na tej wąskiej jezdni z ro-
snącymi w skraju drzewami do-
chodziło w przeszłości do wielu 
tragicznych wypadków. W trosce 
o poprawę bezpieczeństwa jesz-

cze w 2014 roku władze powiatu 
sochaczewskiego wraz z gminą 
Teresin pozyskały z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych środki finansowe na ge-
neralną przebudowę tej drogi na 
długości ponad 3,6 km (do gra-
nicy z gminą Kampinos). Wkład 
Teresina w tę inwestycję wyniósł 
2 mln złotych. Środki pozyskane 
z Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w postaci dotacji 
celowej to dokładnie 2.308.546 
zł. Przygotowany przez pracow-
ników Powiatowego Zarządu 

Dróg wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 4132W na odcin-
ku Krubice – Paprotnia” otrzy-
mał maksymalną ilość punktów 
możliwych do zdobycia, zajmując 
tym samym 1 miejsce w całym 
województwie mazowieckim. Po-
wiat do tej inwestycji dołożył 500 
tys. zł. Wykonawcą prac była fir-
ma P.H.U. Prima z Karwowa. 

Ogólny zakres robót obej-
mował rozbudowę drogi na dłu-
gości 3,6 km, budowę chodnika 
na odcinku drogi o długości 
niespełna 0,5 km, budowę ścież-
ki rowerowej na odcinku o dłu-
gości ok. 3,1 km, budowę ciągu 
pieszo-rowerowego na długo-
ści ponad 0,5 km, przebudowę  
85 zjazdów, w tym 53 zjazdów 
o nawierzchni bitumicznej i 32 
zjazdy o nawierzchni z kostki 
brukowej. Powstały nowe zatoki 
postojowe, przepusty, oznakowa-
nie poziome i pionowe oraz ele-
menty bezpieczeństwa ruchu.

Droga po przebudowie jest 
zdecydowanie szersza. Przebu-
dowane zostało skrzyżowanie  
ul. Kampinoskiej z ul. Gnatowic-
ką, Skośną i drogą na Masznę. 
Przy Szkole w Paprotni powstała 
zatoka autobusowa. Całość nowej 
drogi została oświetlona. 

To największa drogowa  
inwestycja na terenie gminy Te-
resin w sezonie 2015-2016. Teraz,  
samorządy czekają na konty-
nuację przebudowy drogi przez 
powiat warszawsko–zachodni, 
kampinoskiego odcinka.

W sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Teresin w dniu  
15 stycznia obradowało Walne 
Zgromadzenie Gminnej Spółki 
Wodnej. Podczas obrad omó-
wiono najważniejsze problemy  
z jakimi zmaga się spółka, a tych 
nie brakuje. Spółka wydatkowała  
w roku 2015 na konserwację ro-
wów i naprawy drenowania 53 
tys. 730zł. Naprawiono 6 studzie-
nek drenarskich, 3 przepusty oraz  
23 uszkodzenia na drenowaniu, 
wykonano konserwację prawie  
8 km rowów. 

Spółka osiągnęła bardzo wy-

soki poziom ściągalności skład-
ki, niestety nie obyło się też bez 
pomocy komornika. Udzielono 
absolutorium zarządowi, przyję-
to uchwały niezbędne, by spół-
ka mogła funkcjonować w 2016 
roku. Najważniejsza informacja 
dla członków to taka, że utrzy-
mano wysokość składki na rok 
bieżący na poziomie 20 zł/ha, 
co pozwoli utrzymać poziom 
nakładów na konserwacje przy-
najmniej na poziomie roku ubie-
głego.

Leszek Jarzyński

DROGA KAMPINOSKA 

OFICJALNIE OTWARTA

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej 
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Jeszcze przed świętami Boże-
go Narodzenia, w piątek 18 grud-
nia podczas 15. sesji Rady Gminy 
Teresin przyjęto budżet na rok 
2016. Tegoroczny plan zakłada 
uzyskanie dochodów na pozio-
mie 44.130.764,00 zł. Wydatki 
oszacowane zostały na kwotę 
41.330.764,00 zł.

Podczas sesji podjęto też 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a także Gminne-
go Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016.

Ponadto Rada uchwali-
ła roczny program współpracy 
Gminy Teresin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 
rok. Rada Gminy wyraziła też 
zgodę na zawarcie na okres trzech 
lat kolejnej umowy najmu loka-
lu użytkowego zlokalizowane-
go na nieruchomości położonej  
w Granicach oraz dokonała  
korekt w bieżącym budżecie.

W dalszej części obrad usta-
lono stawki jednostkowe dotacji 
przedmiotowej z budżetu gminy 
dla Gminnego Zakładu Gospo-

darki Komunalnej w Teresinie. 
Rada Gminy zdecydowała  

o udzieleniu pomocy finansowej 

w wysokości 400 tys. zł. dla Po-
wiatu Sochaczewskiego z prze-
znaczeniem na dofinansowanie 
zadania „Przebudowa drogi po-
wiatowej Dębówka – Zielonka”. 
Pomoc w formie dotacji celowej 
w wysokości 44,5 tys. zł Rada 
udzieliła dla Województwa Ma-
zowieckiego z przeznaczeniem 
na pokrycie części kosztów admi-
nistrowania parkingu znajdują-
cego się przy stacji PKP Teresin-
Niepokalanów, funkcjonującego  
w ramach systemu „Parkuj i Jedź”. 

Ostatnia w ubiegłym roku 
sesja Rady Gminy Teresin mia-
ła miejsce 30 grudnia. Wówczas 

m.in. przyjęto Gminną Strate-
gię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Gminy 

Teresin na lata 2016 – 2026. Za-
twierdzono też plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej na 2016 rok. 

Ponadto radni podjęli 
uchwałę w sprawie określenia 
wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych,  
a także w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, innych form wycho-
wania przedszkolnego i szkół 
prowadzonych na terenie Gmi-
ny Teresin przez inne niż Gmina 
Teresin osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wyko-
rzystywania.

Dokonano też ostatnich 
zmian w ubiegłorocznym budże-
cie. Na zakończenie Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie usta-
lenia wykazu wydatków niewy-
gasających z upływem roku bu-
dżetowego 2015.

Rok 2016 Rada Gminy Te-
resin rozpoczęła od sesji nad-
zwyczajnej (7 stycznia), podczas 
której podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu przebudo-
wy i modernizacji dróg gminnych 
w Gminie Teresin w latach 2016 
– 2020”. Celem programu jest 
zaplanowanie modernizacji dróg 
pozostających w administracji 
samorządu gminnego, pozwala-
jącej na zrównoważony rozwój 
istniejącej sesji dróg, umożliwia-
jący spełnienie oczekiwań miesz-
kańców, zapewniając dostępność 
do dynamicznie powstających  
i rozwijających się gminnych 
– lokalnych ośrodków integru-
jących miejscową społeczność. 
Podjęta uchwała stanowiła jeden 
z warunków ubiegania się o środ-
ki finansowe z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. 

W piątek 18 grudnia 2015 roku Rada 
Gminy Teresin przyjęła budżet na 2016 rok. 
Dochody zaplanowano na 44 miliony 130 ty-
sięcy złotych, wydatki zaś na 41 milionów 330 
tysięcy złotych. Rezerwa ogólna wynosi 308 
tysięcy złotych, rezerwa kryzysowa 91 tysięcy. 
Na drogi gminne zaplanowano 1 milion 378 
tysięcy złotych, z czego zdecydowana więk-
szość będzie stanowiła wkład własny Gminy 
Teresin do złożonych wniosków z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
– 2020 (szerzej na ten temat – w artykule 
„Drogi – wyścig o dofinansowanie”). Kwotę 
ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych - jako 
wkład własny do środków z PROW - zapisa-
no w budżecie na kontynuację budowy sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej (w ubiegłym 
2015 roku przygotowane zostały projekty). 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Te-
resinie – Gaju pochłonie 300 tysięcy złotych. 
Z własnych środków budżetowych zaplano-
wano m.in. wykonanie projektu chodnika  
w Budkach Piaseckich, budowę drogi w Gra-
nicach, budowę chodnika na Osiedlu RSP  
w Teresinie, poszerzenie skrzyżowania  
w Gaju. 

Znaczną kwotę 250 tysięcy złotych po-
chłoną wydatki związane z wykupem grun-

tów pod gminne drogi, plany zagospodaro-
wania przestrzennego (185 tys. zł) natomiast 
241 tysięcy złotych – remonty mieszkań ko-
munalnych. Jednostki OSP otrzymają 801 
tysięcy złotych. Wydatki na zadania fundu-
szu sołeckiego to kwota 487 tysięcy złotych.  
W większości sołectw środki funduszu zo-
staną dołożone do inwestycji realizowanych 
bezpośrednio z gminnego budżetu (szczegóły 
w tabeli „Fundusz sołecki 2016”). 

Ponad 350 tysięcy złotych pochłoną 
wydatki na budowę i rozbudowę ulicznego 
oświetlenia oraz dokumentację projektowo – 
techniczną.  Z tej kwoty sfinansowane zostaną 
m.in. oświetlenie w Ludwikowie, Serokach – 
Wsi, Izbiskach, Elżbietowie, ulicy Akacjowej 
w Teresinie, ulicy Krańcowej w Paprotni – 
Granicach, ulicy Sochaczewskiej w Paprotni. 
Rada Gminy przeznaczyła również ponad 120 
tysięcy złotych na inwestycje w infrastruktu-
rze sportowej w tym m.in. na kontynuację 
modernizacji ogrodzenia stadionu Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Ponad 240 tysięcy złotych radni wyasy-
gnowali dla Zakładu Komunalnego tytułem 
rekompensaty do opłat za wodę i ścieki po-
bieranych od mieszkańców. Na bieżące prze-
glądy mostów radni przeznaczyli 60 tysięcy 

złotych. 
Program profilaktyki alkoholowej i zwal-

czanie narkomanii to koszt 210 tysięcy zło-
tych, a program profilaktyki nowotworowej 
- 35 tysięcy złotych. Dofinansowanie prac 
konserwatorskich w obiektach zabytkowych 
- 50 tysięcy złotych. Gminna Spółka Wodna 
otrzyma w ramach dotacji 10 tysięcy złotych 
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wod-
nych. 

W ramach podpisanych porozumień  
z Gminą Teresin dotację otrzymają: Powiat 
Sochaczewski 400 tysięcy złotych na budowę 
drogi biegnącej wzdłuż lasu od „obwodnicy” 
do ulicy Szymanowskiej, Komenda Woje-
wódzka Policji w Radomiu kwotę 126 tysięcy 
złotych na utrzymanie dwóch dodatkowych 
etatów policjantów na teresińskim posterun-
ku, a Mazowiecki Urząd Marszałkowski 44 ty-
sięcy złotych na utrzymanie parkingu „Parkuj 
i Jedź” w Teresinie. 

W budżecie na nowy rok zabezpieczono 
też środki finansowe na organizację imprez 
kulturalnych, sportowych i promocyjnych 
oraz ważnych wydarzeń patriotycznych. 
Szczegóły budżetu Gminy Teresin na 2016 
rok na stronie bipteresin.pl

Z prac Rady Gminy

BUDŻET 2016 - Komentarz do wydatków
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Lp.
Nazwa sołectwa lub 

innej jednostki  
pomocnicze

Nazwa zadania,  
przedsięwzięcia

Planowana kwota zada-
nia, przedsięwzięcia

Łączne wydatki

1 Budki Piaseckie

zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa

14 405,00
dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie
kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej nr 38121 - budowa
udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 38121

2 Dębówka
modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Dębówka

16 348,00
dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy OSP Budki Piaseckie

3 Elżbietów projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej od obwodnicy w stronę Kawęczyna - projekt 18 153,00

4 Gaj
poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gaj ( wjazd do miejscowości Gaj )

11 385,00
zakup namiotu na organizację zebrań sołeckich i imprez okolicznościowych dla dzieci

5 Granice
oświetlenie ulicy Krańcowej nr 380875 W - budowa

16 175,00
utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 600044 W

6 Izbiska
zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa

10 934,00
kontynuacja oświetlenia drogi gminnej nr 71 - budowa

7 Kawęczyn pojekt kanalizacji w miejscowości Kawęczyn 15 377,00

8 Lisice
oświetlenie chodnika przy drodze gminnej nr 92-montaż 3 lamp na istniejących słupach - modernizacja

9 129,00
tłuczniowanie drogi gminnej nr 380833 W

9 Ludwików
budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach - budowa

12 287,00
zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa

10 Maszna modernizacja świetlicy wiejskiej w tym; demontaż pokrycia dachu wraz z utylizacją, pokrycie dachu blachą, budowa dwóch kominów z 
klinkieru /własność Gminy/

18 535,00

11 Maurycew
pogłębienie rowu przy drodze gminnej nr 380820

11 142,00tablice informacyjne dla sołectwa /drogowskazy/
uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach - modernizacja

12 Mikołajew
położenie kostki w miejscowości Mikołajew / teren gminny /

16 210,00generalny remont podłogi i malowanie zewnętrznej elewacji w OSP Mikołajew / własność Gminy /
zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa

13 Nowa Piasecznica utwardzenie tłuczniem dróg lokalnych położonych w Piasecznicy 17 355,00
14 Nowe Gnatowice kontynuacja oświetlenia przy drogach gminnych nr ew.128 i  nr ew.9 - modernizacja 11 940,00

15 Nowe Paski
zakup lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 110 i 77

11 871,00
dokończenie oświetlenia drogi gminnej nr 31 - modernizacja

16 Granice Osiedle

organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa

33 148,00
wykonanie monitoringu placu zabaw, boiska sportowego oraz terenu wokół OSP Teresin przy ul.Południowej
zakup sprzętu dla jednostki OSP Teresin
reorganizacja ruchu drogowego na ul.Południowej (okolice placu zabaw ) i ul.Spokojnej z uwzględnieniem założenia progów 

17 Paprotnia

kontynuacja budowy oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej - budowa

34 710,00
oświetlenie ulicy Krańcowej nr 380875 W - budowa
lampa oświetleniowa na ul. Wypoczynkowej - modernizacja
zakup sprzętu dla OSP Paprotnia

18 Pawłowice utwardzenie tłuczniem  drogi gminnej nr 166 19 368,00

19 Pawłówek
uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach- 6 lamp (od posesji nr 11 do posesji nr 17) - modernizacja

9 927,00
projekt oświetlenia ulicznego ok. 400 m - projekt

20 Seroki Parcela
projekt oświetlenia ulicy Jesionowej w Serokach Parceli - projekt

28 740,00projekt oświetlenia ulicy Wiosennej w Serokach Parceli - projekt
zakup tablic informacyjnych

21 Seroki Wieś
kontynuacja oświetlenia przy drodze gminnej nr 380821W - budowa

17 494,00
organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z terenu sołectwa

22 Skrzelew
utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Skrzelew począwszy od drogi powiatowej Hermanów-Oryszew

12 496,00
dofinansowanie zakupu książek dla Gminnej Biblioteki filia w Szymanowie

23 Stare Paski udrożnienie i pogłębienie rowów przy drodze gminnej nr 380809 W 11 489,00

24 Szymanów

projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej  - projekt

34 710,00
zakup książek do biblioteki w Szymanowie
dokończenie chodnika do granicy wsi Pawłówek / teren gminny /
zakup pompy szlamowej dla OSP Szymanów
zorganizowanie turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa wsi, zakup mebli do świetlicy wiejskiej, zorganizowanie wiosennego sprzątania

25 Teresin

montaż lamp ul.Warszawska i XX-lecia - modernizacja

34 710,00
zakup strojów sportowych dla uczniów Gimnazjum Teresin
dofinansowanie do organizacji dnia sportu w Szkole Podstawowej w Teresinie
uzupełnienie oświetlenia drogowego gminnego na istniejących słupach - modernizacja

26 Teresin - Gaj odwodnienie ulic znajdujących się w sołectwie Teresin-Gaj (zgodnie z wcześniej wykonanym projektem)  / teren gminny / 15 515,00

27 Topołowa utwardzenie tłuczniem północnego pobocza drogi gminnej nr 380810W na szerokości 70-75 cm na odcinku od drogi powiatowej nr 
3830W do drogi gminnej 380827 W

14 509,00

28 Witoldów
zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Mikołajew -zakup stolików, krzeseł lub ławek oraz wieszaków

9 476,00
założenie lampy ulicznej  na istniejącym słupie nr 20 - modernizacja

OGÓŁEM 487 538,00

Fundusz Sołecki 2016
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Panie wójcie, to jaki był ten 
miniony rok dla gminy?

Z perspektywy samorządu 
uważam, że rok 2015 był uda-
nym dla gminy Teresin, choć tak 
naprawdę najważniejszą ocenę 
mogliby wystawić mieszkańcy. 
Nie mniej jednak istotne jest,  
że założone cele budżetowe zo-
stały zrealizowane, co z kolei 
ma pozytywne przełożenie na 
jakość życia naszych mieszkań-
ców. Przede wszystkim warto 
podkreślić, że gmina skutecznie 
korzystała z możliwości uzyska-
nia środków pozabudżetowych.  
W ubiegłym roku na nasze 
wszystkie inwestycje pozyskali-
śmy łącznie 15,7 mln złotych.

Gdy mielibyśmy wymienić 
największe ubiegłoroczne zada-
nia inwestycyjne?

Jeśli chodzi o inwestycje to 
oczywiście w pierwszej kolejno-
ści należy wymienić rozbudowę 
kanalizacji. Na to zadanie pod na-
zwą „Podniesienie jakości życia 
mieszkańców oraz stanu środo-
wiska naturalnego, dzięki rozbu-
dowie sieci kanalizacji oraz sieci 
wodociągowej w Gminie Teresin” 
o wartości blisko 7 mln złotych 
z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego pozyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości po-
nad 2,8 mln złotych. W ramach 
projektu zbudowaliśmy 1,93 km 
sieci wodociągowej – w Nowych 
Gnatowicach, Nowej Piaseczni-
cy i Paprotni oraz 5,54 km sieci 
kanalizacyjnej w Granicach, Pa-
protni i Teresinie-Gaju. Powstało 
5 przepompowni. Z wybudowa-
nej infrastruktury już korzysta 
wiele rodzin. 

Przypomnę też, że zrealizo-
waliśmy zadanie o wartości po-
nad 300 tys. złotych dotyczące 
budowy kanalizacji deszczowej 
na ulicy Koralowej w Paprotni. 
Wykonano tam trzynaście studni 
i drenaż odprowadzający wodę 
z tego podmokłego terenu do 
rowu, biegnącego do rzeki Tere-
sinki. 

A co w zakresie poprawy 
stanu dróg? 

Zdecydowanie największą 
ubiegłorocznym zadaniem tego 
typu była przebudowa drogi 
Kampinoskiej. Dodam jednak, 
że w tym przypadku inwesto-
rem jest Powiat Sochaczewski  
w partnerstwie z Gminą Teresin. 
Inwestycja ta dofinansowana jest 
z Narodowego Programu Przebu-

dowy Dróg Lokalnych. Całkowita 
jej wartość wynosi ponad 4,5 mln 
złotych. Droga zyskała nie tylko 
na wyglądzie i funkcjonalności, 
ale ma również na celu poprawę 
bezpieczeństwa zarówno kierow-
ców, jak też rowerzystów i pie-
szych. 

Modernizacja objęła też 
mniejsze drogi?

W 2015 roku przybyły też 
nowe nakładki asfaltowe na 
gminnych drogach, wspomnę 
choćby o drodze Topołowa – Sta-
re Paski, ul. Tęczowej i ul. Weso-
łej w Paprotni. Koszt oscylował 
w granicach 707 tysięcy złotych. 
Nowa nakładka asfaltowa poło-
żona została na odcinku drogi 
Maszna – Pawłowice, tłuczniem 
utwardzono m.in. drogę w Paw-
łowicach, Topołowej, Piaseczni-
cy i Serokach – Parceli. Mówiąc  
o drogach nie można zapomnieć 
o gruntownej modernizacji mo-
stu w Pawłowicach na rzece 
Utracie za kwotę 568 tys. złotych.  
Na tę inwestycję mieszkańcy 
tamtych rejonów czekali latami, 
teraz jest już zakończona. Wyko-
naliśmy też przebudowę odcinka 
drogi łączącego drogę do Szy-
manowa z „obwodnicą”. Jezdnia 
asfaltowa została poszerzona do 
5 metrów i oświetlona. Powsta-
ła tam ścieżka pieszo-rowerowa. 
Koszt całości wyniósł ok. 400 tys. 
zł. Warto dodać, że w naszej gmi-
nie coraz więcej dróg jest oświe-
tlonych. 

Z tego, co wiem, pewnych 
zmian dokonano również w pla-
cówkach oświatowych?

W zeszłym roku Szkoła Pod-
stawowa w Teresinie zyskała 
nową stołówkę. Niebawem w tej 
szkole zostanie zamontowana 
winda dla niepełnosprawnych 
dzieci. Natomiast w podstawówce 
w Budkach Piaseckich zmieniona 
została kotłownia z węglowej na 
gazową. Ogrodziliśmy też teren 
Szkoły Podstawowej w Paprotni. 
Pozostałe placówki oświatowe 
też przeszły drobne prace remon-
towe. Ponadto warto wspomnieć, 
że w szkołach wdrożony był pro-
jekt unijny „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe - Moja 
przyszłość”, którego wartość wy-
niosła ponad 24,5 tys. złotych. 

Czyli można powiedzieć, że 
zrealizowanych zadań było dość 
sporo? 

Nie zapominajmy o innych 
inwestycjach, które są może 
mniejsze, ale równie potrzebne 
mieszkańcom. W budynku OSP 
Budki Piaseckie powstała świe-
tlica wiejska za kwotę 173 tys. 
złotych. Zadanie było współfi-
nansowane z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich poprzez 
LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 
Ponadto na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji obok 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
ustawiona została pięcioelemen-
towa siłownia plenerowa czyli 
„Strefa Olimpijczyka”. Na ten cel 
gmina Teresin otrzymała dota-
cję z Urzędu Marszałkowskiego  
w kwocie blisko 21 tysięcy zło-
tych. Natomiast kwotę 31,7 tys. 
złotych gmina wyłożyła z wła-
snych środków. Podsumowując 
powiem, że na gminne inwestycje 
w 2015 roku z budżetu wydano 
ok. 6,7 mln złotych.  

To teraz proszę powiedzieć, 
czego nie udało się zrealizować 
w ubiegłym roku?

Przede wszystkim, nad czym 
ubolewam, nie udało się dopro-
wadzić do powstania projektu 
dotyczącego budowy tunelu pod 
torowiskiem na drodze powiato-
wej łączącej Paprotnię z Teresi-
nem. Niestety rozmowy z Zarzą-
dem Polskich Linii Kolejowych 
i tamtejszą Dyrekcją Rozwoju  
i Strategii PLK należą do wyjąt-
kowo ciężkich. Najpierw nastą-
piła akceptacja stworzonej przez 
nas koncepcji budowy tunelu, 
niestety, po dwóch latach, kiedy 
zmieniły się tamtejsze władze, 
zmieniło się też ich podejście do 
tematu. Mianowicie, według ich 
nowych postanowień, musimy 
zostawić miejsce na dwa dodat-
kowe tory, czyli w sumie mają być 
ich cztery. To oczywiście kłóci się 
z dotychczasową koncepcją tune-
lu, do którego zjazdy zaczynałyby  
się w okolicach ul. Warszawskiej  
w Teresinie, a po stronie Paprot-
ni tuż przy obecnym skręcie na 
klasztorny parking. Przejazd 
miał być krótki i dostosowany 
do samochodów dostawczych. 
Planowane cztery tory znacząco 
poszerzyłyby platformę torową,  
w związku z czym zjazdy mu-

OCENĘ POZOSTAWIAM MIESZKAŃCOM 
Z Markiem Olechowskim, wójtem gminy Teresin, rozmawiał Marcin Odolczyk. 
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siałyby ulec odsunięciu lub zna-
cząco zwiększyłby się kąt ich na-
chylenia, co w ogóle nie wchodzi  
w rachubę. Warto zaznaczyć, że 
Kolej jest w swym pomyśle sta-
nowcza, choć tak naprawdę nikt 
nie wie, kiedy te dwa dodatko-
we tory miałyby powstać, o ile  
w ogóle powstaną. 

Chce Pan powiedzieć, że 
wizja tunelu jest coraz mniej 
realna?

O nie, tego nie powiedziałem. 
Przyznam, że jest coraz więcej 
trudności stwarzanych przez na-
szych partnerów w tym dialogu, 
ale z budowy tak łatwo nie zre-
zygnujemy. Nie dam się zwieść,  
bo niezwykle zależy mi na tej, 
od lat wyczekiwanej inwesty-
cji. Zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, by doprowadzić najpierw 
do projektu, a potem do rozpo-
częcia prac budowlanych. Łatwo 
nie będzie, ale nie poddam się.  
Tu liczę na stałe wsparcie i po-
moc właściciela drogi, czyli Sta-
rostwa Powiatowego. 

Mieszkańcy chcieliby wie-
dzieć, co będzie dalej w tej waż-
nej dla nich sprawie…

Skonsultowaliśmy się z pro-
jektantem podobnych tuneli,  
z których jeden już funkcjonu-
je w Grodzisku Mazowieckim. 
Tam jest wysokość dopuszczalna 
2,5m. Przyznam, że jesteśmy już 
po rozmowach z tym inżynie-
rem. Natchnął nas optymizmem. 
Był u mnie, zapoznał się z tere-
nem, ma jeszcze dokonać dodat-
kowych pomiarów. Powiedział, 
że po wprowadzeniu odpowied-
nich rozwiązać, na przykład do-
tyczących zastosowanej techno-
logii podłoża pod torowiskiem, 
na pewno da się zrobić tunel. Po-
wiem więcej. Istnieje możliwość, 
że kąt nachylenia zjazdów nawet 
zmniejszyłby się, co nas bardzo 
satysfakcjonuje, bo przejechały-
by tunelem wozy naszych straży 
pożarnych. Pojechałem do Gro-
dziska, widziałem tamten tunel  
i powiem szczerze, że pomysł 
projektanta bardzo mi się podo-
ba. Jeśli PLK zaakceptuje takie 
rozwiązanie, to od razu przy-
stępujemy do zorganizowania 
przetargu na projekt tunelu.  
Z władzami PLK chcemy ponow-
nie spotkać się w lutym i wtedy 
zaprezentujemy im nasze nowe 
rozwiązania. Liczę, że tym razem 
wyrażą pozytywną opinię.

Z tego co się orientuję,  
to absurdalność postanowień 
Kolei odzwierciedla się też  

w ich pomyśle likwidacji dwóch 
przejazdów, które funkcjonują 
w Serokach oraz w Teresinie-
Gaju. To cena za zgodę na tunel?

Nie, tak tego nie należy rozu-
mieć. Jest taki przepis, że w przy-
padku wybudowania przejazdu 
bezkolizyjnego, w odległości do 
3km od niego w obu kierunkach 
dwa przejazdy niestrzeżone mu-
szą ulec likwidacji. Oczywiście 
nie ma mowy z naszej strony  
o takim rozwiązaniu, stąd to-
czyliśmy równoczesne rozmowy  
o to, by oba przejazdy koniecznie 
funkcjonowały dalej. Tu jednak 
kolej miała więcej zrozumienia  
i ze względu na ruch odbywający 
się na obu przejazdach, koncep-
cja ich likwidacji jest całkowicie 
nieaktualna.

Przecież taki bezkolizyjny 
przejazd w centrum Teresina 
niesie za sobą korzyść dla Kolei? 

Tym bardziej, że my w przy-
padku budowy takiego tunelu 
jednocześnie zmniejszamy kosz-
ty. Odpadają koszty ponoszone 
przez PLK konserwacji przejaz-
du, dotyczyć będą jedynie linii 
kolejowej. Likwiduje się też wte-
dy etaty pracownicze do obsługi 
przejazdu. Wybudowana przez 
nas platforma, na której położo-
ne będą tory, należeć będzie do 
kolei, dostają ją praktycznie za 
darmo w najnowszej technologii. 
Korzyści, jak widać, będą dla nich 
na pewno, ale przede wszystkim 
wzrasta poziom bezpieczeństwa, 
co jest najważniejsze. 

A czy na budowę tunelu  
w ogóle będzie gminę stać?

Samo przygotowanie pro-
jektu trwa około roku. W tym 
czasie chcemy pozyskać środki 
zewnętrzne, bez których nie dali-
byśmy rady realizacji zadania, bo 
przewidywany koszt inwestycji 
sięgałby ok. 20 mln złotych. Jed-
nak do ubiegania się o fundusze 
pozabudżetowe potrzebny jest 
wkład własny. My takowy posia-
damy. W budżecie zarezerwowa-
liśmy na ten cel 7 mln złotych. 
Będziemy starać się o pomoc  
w Ministerstwie Komunikacji 
czy w Urzędzie Marszałkowskim. 
Oczywiście wnioski będzie mu-
siał złożyć zarządca drogi, czyli 
powiat. Jednakże przy naszej po-
mocy, chyba nie powinien mieć 
z tym problemu. Powiat dostaje 
od nas środki na wkład własny, 
a dalej liczymy na skuteczne jego 
działanie na polu pozyskania do-
finansowania. W każdym razie 
podtrzymuję, że jestem dobrej 

myśli.  
Skoro rozmawiamy już  

o współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym, to jak Pan ją ocenia, 
jeśli chodzi o tę kadencję?

Współdziałanie odbywa 
się na szerokim polu. Zarówno  
w zakresie budowy tunelu,  
o czym wspominałem, jak rów-
nież przy innych planowanych  
i już realizowanych inwestycjach 
drogowych. Efektem współpracy 
jest choćby gruntownie przebu-
dowana droga Paprotnia – Kru-
bice. W tym roku wybudowany 
zostanie odcinek drogi powiato-
wej łączącej „obwodnicę” z uli-
cą Szymanowską (przedłużenie 
drogi z Dębówki). Co ciekawe, 
odcinek 300m tej drogi objęty 
jest projektem międzynarodo-
wym wykonania nawierzchni  
w najnowszej technologii (po-
dobny ma być wybudowany  
w Hiszpanii). Ten odcinek zo-
stanie wykonany bezpłatnie, 
jako nowatorski w naszej strefie 
klimatycznej. Pozostała część 
drogi ponad 700m wybudowa-
na zostanie w formie tradycyj-
nej, co pozwoli specjalistom na 
porównanie eksploatacyjne obu 
odcinków. Ten odcinek sfinan-
sujemy wspólnie z powiatem. 
To nie wszystko, bo jako gmina 
przeznaczyliśmy też środki na 
powstanie projektu przebudo-
wy odcinka drogi powiatowej  
w kierunku Aleksandrowa, jako 
przedłużenie „obwodnicy” i tym 
samym kompleksowe wykona-
nie całej drogi scalającej tereny 
inwestycyjne w gminie Teresin. 
Jak również sfinansujemy pro-
jekt drogi powiatowej w kierun-
ku Oryszewa, dzięki czemu jest 
szansa na powstanie alternatywy 
dla wcześniej wymienionej prze-
ze mnie trasy, którą będzie moż-
na dojechać do autostrady A2. 
To wszystko dzieje się w ramach 
porozumienia między czterema 
samorządami – gminą Teresin, 
powiatem sochaczewskim oraz 
żyrardowskim i gminą Wiskitki. 
Jeśli uda się wykonać projekty,  
to oba samorządy powiatowe 
będę mogły starać się o środ-
ki z Urzędu Marszałkowskiego, 
by rozpocząć inwestycje. Pan 
Marszałek jest bardzo zaintere-
sowany tematem, by wykonane 
zostało zadanie, którego efek-
tem będzie połączenie terenów 
inwestycyjnych gminy Teresin  
i udostępnienie nowych w gmi-
nie Wiskitki. 

Wróćmy jeszcze na moment 

do kolei. W ubiegłym roku 
rozstrzygnięty został konkurs 
na zagospodarowanie terenów 
przy PKP, co dalej?

Tak, po ogłoszeniu przez nas 
konkursu na koncepcję zagospo-
darowania i rewitalizacji tych 
terenów (dworca PKP i jego oto-
czenia) ilość zgłoszeń przeszła 
nasze oczekiwania. Okazało się, 
że swoje prace złożyli studenci 
architektury niemal z całej Pol-
ski. Łącznie ponad 30 koncepcji. 
Konkurs został rozstrzygnięty, 
ale my chcemy stworzyć projekt, 
który opierałby się o pomysły za-
czerpnięte z kilku konkursowych 
koncepcji. Wiele z nich, bowiem 
zawiera bardzo ciekawe rozwią-
zania, jednocześnie muszą być 
realne do realizacji. W tym roku 
chcemy zlecić stworzenie projek-
tu, a kiedy uda się wystartować 
z jego realizacją nie potrafię po-
wiedzieć. Monitorujemy możli-
wości uzyskania dofinansowania, 
od tego będą zależeć dalsze ruchy 
w zakresie modernizacji tego te-
renu. Być może skorzystamy ze 
środków unijnych, związanych  
z rewitalizacją miejscowości.

Podsumowując ubiegły rok 
nie da się pominąć tematu go-
spodarki odpadami komunal-
nymi.

No tak, temat jest zresztą 
doskonale znany. Gmina Tere-
sin podpisała umowę z operato-
rem do czerwca tego roku. To ze 
względu na ceny, które niestety 
nie są satysfakcjonujące, ale to 
problem całego naszego powia-
tu, gdzie w tym zakresie mamy 
do czynienia z rynkiem mono-
polistycznym. Wiadomo też,  
że wzrost kosztów upatruje się też 
w ustawie, która nakazuje składo-
wanie odpadów w regionalnych 
instalacjach, a nasz powiat przy-
pisany jest aż do Płońska. Dzięki 
postawie członków rady gminy, 
ostateczne ceny są niższe od wy-
nikających z przetargu, to jedyne 
pocieszenie. Choć optymistyczne 
wieści dochodzą do mnie z Urzę-
du Marszałkowskiego, że jest tam 
akceptacja naszej inicjatywy, po-
legającej na przypisaniu gminy 
Teresin do regionu warszawskie-
go, co moim zdaniem, przełoży 
się na korzystniejsze warunki 
odbioru odpadów komunalnych. 

Rozmawiał Marcin Odolczyk
źródło: sochaczewianin.pl
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W dniu 12 stycznia Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego zakończył nabór 
wniosków o przyznanie pomo-
cy dla inwestycji, polegających 
na budowie, przebudowie lub 
modernizacji dróg lokalnych. 
Pomoc udzielana będzie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). Maksymalna wielkość 
pomocy na wszystkie inwestycje 
tego typu w programie na jedne-
go beneficjenta w całym okresie 
programowania wynosi 3 mln zł, 
nie więcej niż 63,63% kosztów in-
westycji (tzw. kwalifikowanych). 
Gmina Teresin złożyła dwa 
wnioski na maksymalną możli-
wą kwotę dotacji. Jakie są szanse 
otrzymania środków? Zgodnie 
z metodą oceniania wniosków, 
zapisaną w rozporządzeniu mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi  
z 4 września 2014 r., preferowane 

będą inwestycje z gmin o niskich 
dochodach, z powiatów o wy-
sokiej stopie bezrobocia. Na 18 
punktów możliwych do zdobycia 
te dwa kryteria premiowane są  
7 punktami. Pozostałe kryteria 
to m.in. dostęp z przebudowy-
wanej drogi do ważnych obiek-
tów użyteczności publicznej, sieć 
szerokopasmowego internetu 
wzdłuż całego odcinka drogi, 
czy połączenie z drogą wyższej 
kategorii. Wnioski złożone przez 
Gminę Teresin mogą liczyć na 
11 punktów. Środki przeznaczo-
ne na wsparcie przebudowy dróg  
z PROW na Mazowszu wynoszą 
około 120 mln zł. Podmiotów 
uprawnionych do występowania 
o nie jest około 250. Jak widać, 
na starcie wniosek Teresina traci 
7 punktów za wysoki wskaźnik 
zamożności oraz  niski procent 
bezrobocia. Liczymy jednak,  
że przynajmniej część z wnio-
skowanych dróg otrzyma dofi-
nansowanie. Gdyby tak się stało, 

realizacja inwestycyjna nastąpi  
w latach 2016 – 2017. Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich nie jest 
jedynym źródłem dotacji, wspie-
rających przebudowę dróg. Gmi-
na będzie poszukiwać wsparcia, 
tak jak dotychczas, w budżecie 
samorządu województwa ma-

zowieckiego (dotacje ze środ-
ków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych) 
oraz budżecie państwa (Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych).  
Z pomocą środków FOGR  
– u będziemy przebudowywać 
drogę w Pawłówku.

Tegoroczny plan pracy Komisji Rewizyj-
nej został pomyślnie zaakceptowany i przyję-
ty uchwałą przez Radę Gminy Teresin. Plan 
zakłada, iż w drugim kwartale 2016 roku 
odbędzie się kompleksowa kontrola Urzędu 
Gminy za 2015 rok. Z kolei w ciągu marca  

i kwietnia komisja dokona oceny wykonania 
budżetu gminy za rok ubiegły. Następnie, 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
będzie mogła wystąpić z wnioskiem do Rady 
Gminy w sprawie absolutorium dla wójta. 

Plan na wrzesień to ocena realizacji  

budżetu gminy Teresin za pierwsze półrocze 
2016 roku. Na listopad i grudzień komisja za-
planowała kontrolę realizacji wybranej inwe-
stycji gminnej. 

Wydawca: Urząd Gminy Teresin;
Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691 277 424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl
Skład i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, tel.: 46 862 96 57,  
46 862 83 64, e-mali: biuro@it3.pl, www.it3.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść reklam redakcja nie ponosi  
odpowiedzialności.

ZESTAWIENIE DRÓG PLANOWANYCH DO MODERNIZACJI 
W LATACH 2016 - 2020

Teresin – Aleja ks. Druckiego-Lubeckiego 
Teresin – ul. Guzowska, ul. Książęca, ul. Lipowa,  
ul. Rynkowa, ul. Sportowa, ul. Wąska, ul. Zielona,  
ul. Bursztynowa, ul. Koralowa
Szymanów – ul. Kwiatowa
Szymanów – droga w kierunku „Anser”
Pawłowice – Izbiska
Pawłowice – Maszna
Maurycew – droga przez wieś
Nowe Gnatowice – Paski Nowe
Nowa Piasecznica – droga przez wieś
Nowa Piasecznica – połączenie z gminą Sochaczew

Komisja Rewizyjna zaplanowała zadania

DROGI – PIENIĄDZE TRUDNE DO POZYSKANIA

Prosto z Gminy
TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

 
 

  

GMINA TERESIN W RADIO  
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 12 luty 2016 roku o godzinie 
13.10 – rozmowa z Markiem  

Jaworskim, zastępcą wójta  
gminy Teresin

Mogę – chcę pomóc
Na łamach naszej gazety uruchomili-

śmy rubrykę PRZYJMĘ/ODDAM G R A T 
I S. Poniżej przedstawiamy listę aktualnych 
ogłoszeń:

ODDAM:
• Lodówkę, tel. 509 499 947
• Kołdrę puchową (Jysk)  

         tel. 504 470 576
PRZYJMĘ:
• Kuchnię węglową

• Kuchnię gazową
• Meble do pokoju
• Dywan
• Firanki
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy w Tere-

sinie, tel. 46 861 30 45 (Irena Bugaj)
Zgłoszenia do tego działu przyjmuje-

my tylko  osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Teresinie, ul. Zielona 
18, tel. 46 861 30 45. Zapraszamy.
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Urząd Gminy Teresin infor-
muje, że na dzień zamknięcia ma-
teriałów do tego numeru „Prosto 
z Gminy”, deklaracje złożyło  
ok. 70 % właścicieli nierucho-
mości. Dziękujemy mieszkań-
com, którzy złożyli deklaracje  
o odbiorze odpadów. Wszyst-
kich, którzy jeszcze nie dopeł-

nili tego obowiązku,  prosimy 
o niezwłoczne złożenie takich 
deklaracji.

 Obowiązek złożenia deklara-
cji wynika z przepisów ordynacji 
podatkowej a wzór deklaracji za-
twierdza Regionalna Izba Obra-
chunkowa. 

 Przypominamy też, radni 

gminy Teresin uchwałą podję-
tą 24 listopada 2015 roku ob-
niżyli  stawkę  opłat za odbiór 
śmieci w stosunku do stawek 
wynikających z przetargu wygra-
nego przez firmę „Remondis”: 9 zł  
(zamiast 12,60 zł) od osoby  
w przypadku opadów segrego-
wanych, 18 zł (zamiast 24 zł)  

w przypadku odpadów zmiesza-
nych. Powstała różnica – 195 ty-
sięcy złotych - zostanie zapłacona 
firmie z budżetu gminy. W lutym 
„Remondis” będzie dostarczał  
3 rodzaje worków, w różnych 
kolorach, dla różnego rodzaju 
odpadów (szczegóły w tabeli po-
niżej). 

KOMUNIKAT O DEKLARACJACH ŚMIECIOWYCH

NIEBIESKI - POJEMNIK/WOREK NA PAPIER

WRZUCAMY:
•	 gazety, 
•	 czasopisma, 
•	 gazetki i ulotki reklamowe
•	 zeszyty, 
•	 katalogi,  
•	 książki,
•	 kartony, 
•	 tektura falista,    
•	 opakowania tekturowe

NIE WRZUCAMY:

•	 papieru samokopiującego
•	 zatłuszczonego papieru po masłach  

lub margarynach                            
•	 tapet, worków po wapnie, cemencie,  gipsie, 

styropianie
•	 kalki

ZIELONY - POJEMNIK/WOREK NA SZKŁO

WRZUCAMY:

•	 szkło opakowaniowe ( butelki i słoiki)

NIE WRZUCAMY :
•	 szyb
•	 luster
•	 ceramiki stołowej (szklanki, talerze)

ŻÓŁTY - POJEMNIK/WOREK NA TWORZYWA SZTUCZNE,  
METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

WRZUCAMY:

•	 tworzywa sztuczne opakowaniowe (puste 
butelki po napojach i mleku,  puste butelki po 
chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, czy-
ste reklamówki,   woreczki foliowe, koszyczki 
po owocach)

•	 metalowe puszki po napojach i konserwach, 
opakowania z metali,  kapsle

•	 opakowania wielomateriałowe   (kartoniki po 
napojach i mleku)

•	 tekstylia (tylko odzież)

NIE WRZUCAMY:
•	 butelek i kartonów z zawartością
•	 plastikowych zabawek
•	 opakowań po lekach
•	 opakowań po wyrobach garmażeryjnych,
•	 opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
•	 części samochodowych
•	 mebli i ich części
•	 jednorazowych naczyń
•	 sprzętu AGD
•	 folii ogrodniczej i budowlanej
•	 styropianu
•	 odpadów higienicznych (pieluchy jednorazowe)
•	 butów
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MIESIĄC WYDARZENIE MIEJSCE

STYCZEŃ
•		IV	Orszak	Trzech	Króli
•		Urodziny	Klubu	Seniora	
•		Młodzieżowy	Turniej	Piłki	Halowej
•		Memoriał	K.Hibnera	w	łucznictwie

1. Szymanów
2. Teresin
3. Hala GOSiR 
4. Hala GOSiR

LUTY
•		XIV	Zjazd	Gmin	Kolbiańskich
•		Halowe	Mistrzostwa	Teresina	w	tenisie
•		VIII	Futsal	Cup	Teresin	

1. Teresin/Niepokalanów
2. Hala GOSiR
3. ZS Teresin

MARZEC
•		VI	Narodowy	Dzień	Żołnierzy	Niezłomnych
•		EDK	czyli	Ekstremalna	Droga	Krzyżowa
•		Mistrzostwa	Polski	Juniorów	w	zapasach
•		Halowe	Deblowe	Mistrzostwa	Gminy	w	tenisie

1. Niepokalanów
2. Parafia Niepokalanów
3. Hala GOSiR
4. Hala GOSiR

KWIECIEŃ •		II	Questing	,,Śladami	tajemniczej	zbrodni’’
•		Puchar	Mazowsza	w	zapasach

1. Teresin
2. Hala GOSiR

MAJ
•		225.	Rocznica	Konstytucji	3	Maja
•		III	Rajd	rowerowy	„Szlakiem	teresińskich	pałaców”

•		Teresiński	Mityng	LA

1. Niepokalanów/Teresin
2. Teresin – Skotniki – Strugi – Szymanów – 
Seroki – Pawłowice – Paski
3. Stadion GOSiR

CZERWIEC

•		II	Festyn	Rodzinny	„Rodzina	Razem”	–	Dzień	Dziecka
•		III	Zjazd	Pojazdów	Zabytkowych
•		Noc	Bibliotek
•		V	Teresińska	Noc	Seniora
•		Teresińska	Noc	Czerwcowa

1. Teresin
2. Szymanów
3. Teresin
4. Teresin
5. Teresin

LIPIEC
•		XXIX	Światowe	Dni	Młodzieży	Kraków	2016
•		II	Etap	59.	Międzynarodowego	Wyścigu	Kolarskiego	 
„Dookoła Mazowsza”

1. Niepokalanów/Teresin
2. Teresin

SIERPIEŃ •		75.	Rocznica	męczeńskiej	śmierci	O.	Maksymiliana
•		Mistrzostwa	Gminy	Teresin	w	tenisie	ziemnym

1. Niepokalanów
2. Szymanów

WRZESIEŃ

•		V	Narodowe	Czytanie	Polskiej	Literatury
•		76.	Rocznica	wybuchu	II	wojny	światowej
•		Mistrzostwa	Teresina	w	LA
•		Eko	-	Piknik	Kampinos	

1.Teresin
2.Pawłowice
3.Stadion GOSiR
4.Kampinos (Gmina Teresin -                       
współorganizator)

PAŹDZIERNIK
•		XVI	Dzień	Papieski
•		IV	Imieniny	Teres	„O	Teresach	w	Teresinie”
•		„Wieczór	z	Henrykiem	Sienkiewiczem”

1. Niepokalanów/Paprotnia
2. TOK
3. Mikołajew

LISTOPAD •		98.	Rocznica	odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości 1. Teresin/Szymanów

GRUDZIEŃ
•		73.	Rocznica	Rozstrzelania	20	Więźniów	z	Pawiaka
•		35.	Rocznica	wprowadzenia	stanu	wojennego
•		Mikołajkowy	Turniej	Piłki	Halowej	dla	Dzieci

1. Niepokalanów/Teresin
2. Niepokalanów/Teresin
3. Hala GOSiR

CO? GDZIE? KIEDY?
czyli kalendarium wydarzeń 2016 roku w gminie Teresin

Latarnicy Polski Cyfrowej zapraszają seniorów 
na zajęcia komputerowe 

Dla wielu osób, szczególnie starszych, internet to wciąż jeszcze bariera nie do pokonania. Teresińscy Latarnicy Polski Cyfrowej:   
Grażyna Starus, Wojtek Kononowicz i Agnieszka Ptaszkiewicz pomagają seniorom pokonać tą barierę. 

Od 17 lutego ruszamy z kolejnymi zajęciami w naszej bibliotece. To już czwarta grupa seniorów, z którą będziemy prowadzili zajęcia. 
Zapraszamy chętne osoby do nauki obsługi komputera. Zajęcia, jak dotychczas odbywać się będą w Lokalnym Centrum Kompetencji 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie w każdą środę o godz. 16.00.
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Koncert Świąteczny w TOK-u
W bardzo świąteczny klimat tuż przed Bożym Narodzeniem wprowadzili nas artyści amatorzy z Teresińskiego Ośrodka Kultury. Na kameral-

nej scenie zaprezentowali się uczestnicy tutejszej sekcji wokalnej prowadzonej przez instruktor Joannę Cieśniewską. Kolędy i pastorałki śpiewali 
członkowie każdej z grup wiekowych, jakie z powodzeniem tu działają.  Śpiewały zarówno dzieci, młodzież jak i najstarsze uczestniczki zajęć pro-
wadzonych w Teresińskim Ośrodku Kultury. Publiczność nie pozostała bierna i śpiewała wraz z wykonawcami, a potem nagrodziła ich sowitymi 
brawami. Wyjątkowa atmosfera koncertu spowodowała, że święta Bożego Narodzenia zawitały do TOK-u znacznie wcześniej. 

fot. TO
K





Prawie przez cały tydzień trzymały silne 
mrozy w naszym kraju. Nikłe były nadzieje 
na cieplejsze dni. Ale modlitwa i wiara czyni 
cuda! Dzielni aktorzy mimo wszystko już od 
listopada przygotowywali się na to niezwy-
kłe kolędowanie oraz na Jasełka Uliczne. Pan 
Bóg sprawił nam niespodziankę: mróz zelżał,  
a śnieg lekko przykrył białym puchem ziemię. 
A zatem cudowna aura, tylko niebo nieco za-
chmurzone, nic jednak nie przeszkodziło, by 
po raz czwarty wyruszyć i razem z Mędrcami  
oddać pokłon Jezusowi. 

Uroczystą Mszą Świętą o godzinie 11.30 
rozpoczęliśmy świętowanie Objawienia Pań-
skiego. Nasza świątynia napełniła się tłumem 
wiernych: parafian, gości oraz pielgrzymów. 
Po błogosławieństwie anioły zaprezentowały 
początek Jasełek. A po zapowiedzi Cezara Au-
gusta i odegraniu hejnału członkowie zespołu 
„Veritas”	zaśpiewali	piękną	kolędę	„Mario,	czy	
Ty wiesz”. Następnie po krótkim dialogu Ma-
ryi z Józefem ruszyliśmy na ulice Szymanowa. 
Prowadziła nas gwiazda.

Jak co roku uczestnicy Orszaku przy wyj-
ściu z kościoła otrzymali śpiewniki, korony  
i naklejki oraz serca wycięte z papieru z prze-
słaniem Mędrców. Podczas kolędowania stwo-
rzyliśmy wielką rodzinną wspólnotę; wszyscy 
rozpromienieni, tryskający humorem śpiewali 
kolędy – jakbyśmy się już od dawna znali. 

Pragnę podkreślić, że w Orszaku Trzech 
Króli szli z nami i śpiewali kolędy: p. Maciej 
Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, p. Marek Olechowski, wójt, p. Marek 
Jaworski wicewójt, przewodniczący i Radni 

Gminy Teresin, siostra Macieja, przełożona 
klasztoru sióstr niepokalanek wraz z siostra-
mi oraz kapłani: ks. Roman Wawrzyniak, pro-
boszcz parafii w Baranowie i ks. Robert Sierp-
niak, proboszcz  naszej parafii. 

Cały Orszak zatrzymywał się w wyznaczo-
nych miejscach, gdzie uczestnicy mogli obej-
rzeć kolejne sceny dotyczące narodzenia Pana 
Jezusa. Wielką radością było to, że młodzież 
z	gimnazjum	 i	 starsza,	dziewczęta	z	klasy	VI	
szkoły podstawowej, parafianie,  a zwłaszcza 
członkowie	 chóru	 parafialnego	 „Veritas”	 tak	
chętnie angażowali się w przygotowanie uro-
czystości.  Przychodzili na próby, uczyli się 
ról, by po raz kolejny wcielić się w postacie: 
Maryi, Józefa, Trzech Króli, pasterzy, aniołów, 
Heroda, gospodarzy. Oprócz tych wymienio-
nych scen Jasełek zaprezentowano dwa tańce: 
jeden, ze słowami pieśni pielgrzyma „Jezu, 
ufam	 Tobie”,	 wykonały	 uczennice	 klasy	 VI.	
Natomiast  drugi zatańczyła młodzież, śpie-
wając hymn ŚDM – „Błogosławieni miłosier-
ni” i pokazując, jak z ludzi zagubionych, za-
traconych, obarczonych nałogami  można się 
zmienić i stać miłosiernym. Piękna choreo-
grafia i takież wykonanie wprowadziło w za-
dumę nad ogłoszonym przez papieża Rokiem 
Miłosierdzia.

 Ostatnia scena Jasełek została przedsta-
wiona przy Sanktuarium Matki Bożej Jało-
wieckiej, gdzie Królowie, pasterze, młodzież, 
dzieci oddali pokłon narodzonemu Dzieciąt-
ku. 

Nowością tegorocznego orszaku były dwa 
wielbłądy:  szary, na którym jechał jeden z 

Mędrców, oraz biały, obok którego szli dwaj 
pozostali. Czwarty Orszak Trzech Króli był 
sugestywny i atrakcyjny, bogaty, kolorowy,  
a uczestniczyło w nim naprawdę wiele osób.

Na zakończenie Orszaku p. Marek Ole-
chowski, wójt Gminy Teresin, zaprosił wszyst-
kich do budynku Szkoły Podstawowej w Szy-
manowie na gorący bigos z kiełbaskami. Były 
też pyszne ciasta upieczone przez niezastą-
pione panie z parafii. Wspólne świętowanie 
tego dnia napełniło nasze serca nową nadzieją  
i prawdziwą radością. 

Składam serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocz-
nym Orszaku Trzech Króli, szczególnie dzię-
kuję p.  Maciejowi Małeckiemu, posłowi na 
sejm Rzeczpospolitej Polskiej, że mimo licz-
nych zaproszeń był z nami na Orszaku już 
po raz drugi, panu Markowi Olechowskiemu 
wójtowi i p. Markowi Jaworskiemu zastępcy 
wójta za grę na gitarze oraz całemu grającemu 
zespołowi, radnym oraz innym przedstawicie-
lom samorządowych jednostek organizacyj-
nych Gminy Teresin.

 Dziękuję aktorom z naszej parafii, którzy 
w profesjonalny sposób zagrali w Jasełkach  
oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
pomagali w zorganizowaniu uroczystości. 
Osobne podziękowania kieruję do sponsorów: 
dziękuję firmie „Bakoma”, Urzędowi Gminy 
Teresin oraz Aptece „Calendula”.

s. Maria Adriana  Kotowicz
niepokalanka

IV ORSZAK TRZECH KRÓLI w SZYMANOWIE
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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 tytonio-
wych, 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 obu-
wie 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 wypoży-
czenie 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 haftowa-
nie 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.
PRZEDSZKOLA
Przedszkole Niepubliczne STUDIO DZIECKA FIGIEL Katarzyna Klata – Granice ul. Zaciszna 1, 15% zniżki na czesne. 
Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKADEMIA Damian Tymorek –	Teresin,	Aleja	XX-lecia	3,	15%	zniżki	na	wpisowe.
INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy działające na naszym 
terenie do przystąpienia do programu partnerskiego. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną promocję na stronie internetowej oraz w naszym  
miesięczniku ,,Prosto z Gminy. Szczegóły pod nr tel. 46 864 25 35, 603 660 300.

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

F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,  
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

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

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA 3+”
Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na terenie gminy Teresin:
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Skrzelew to niezwykła miej-
scowość. Mieszkańcy tu są pełni 
pomysłów, chętni do pracy spo-
łecznej i aktywizacji środowiska 
lokalnego. Dzięki dobrej współ-
pracy z różnymi organizacja-

mi, instytucjami, Radą Gminy  
i władzami Gminy w roku 2015 
został zakończony ostatni etap 
rozbudowy i remontu świetlicy 

wiejskiej z wykorzystaniem środ-
ków z Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego”. OSP 
pozyskała nowy samochód bojo-
wy od OSP Paprotnia.  

Od bardzo dawna organizo-

wana jest tu agapa. Taka uroczy-
stość odbyła się tu w pierwszą 
sobotę stycznia br. Tradycją jest, 
że rozpoczyna się ona Mszą świę-

tą, którą odprawił ks. Proboszcz 
Robert Sierpniak i o. Wiesław 
Koc, kapelan strażaków gminy 
Teresin. Uczestniczył również 
chór przy Parafii w Szymanowie 
pod dyrygenturą Szymona Kaw-
ki. Msza św. odprawiona była  
w intencji mieszkańców Skrzele-
wa i okolic. Po Mszy św. Tadeusz 
Szymańczak powitał zaproszo-
nych gości – Bogdana Linarda, 
przewodniczącego Rady Gmi-
ny, Antoninę Gigier, zastępcę 
przewodniczącego Rady Gminy, 
radnych Gminy, Jolantę Linard, 
dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Mariu-
sza Cieśniewskiego, dyrektora  
Teresińskiego Ośrodka Kultury,  
Andrzeja Tkaczyka, prezesa Za-
rządu ZOP OSP RP Sochaczew 
oraz pozostałych gości i miesz-
kańców Skrzelewa i okolic. 

Ochotnicza Straż Pożarna za-
dbała, aby zaprosić na tę wspólną 
uroczystość osoby, które wyma-
gają szczególnej troski, życzliwo-

ści i pamięci. Tą szczególną osobą 
jest Zuzanna Góralczyk dla której 
przez strażaków organizowane są 
loterie fantowe, zbiórka nakrę-
tek czy też szukanie sponsorów. 
Podczas uroczystości przekazano 
Zuzi czek na 1 tys. zł od anoni-
mowego sponsora oraz około  
40 kg nakrętek. 

Atmosfera na tym spo-
tkaniu była fantastyczna, przy 
dźwiękach kolęd w wykonaniu 
chóru przy Parafii w Szymano-
wie można było podzielić się 
opłatkiem. Przy kawie, herbacie 
i wspaniałych ciastach, można 
było podsumować miniony rok 
śpiewając kolędy wraz z chórem. 
Wspaniale bawiły się też dzieci. 
Tadeusz Szymańczak podzięko-
wał wszystkim, za przygotowa-
nie poczęstunku oraz wszystkim  
paniom za przygotowanie ciast.

T. Szymańczak

Takie imiona najczęściej 
nadawano dzieciom urodzonym 
w 2015 roku na terenie naszej 
gminy. Wśród dziewczynek bar-
dzo popularne były Maria, Julia, 
Zuzanna, a także Pola, Zofia, 
Amelia. Chłopcom nadawano 
często Jan, Filip, Kacper, Jakub, 
Adam, Dawid i Mateusz. Gmin-
ne statystyki zanotowały również 
118 zawarte małżeństwa, 130 
akty urodzenia i 103 akty zgonu. 

Na koniec 2014 roku nas,  
mieszkańców Gminy Teresin, 
było 11 397, z czego kobiety sta-
nowiły 51,1 %. W latach 2009 – 

2014 liczba mieszkańców zwięk-
szyła się o 1,7 %. Najliczniejszą 
grupę wiekową (951) stanowiły 
osoby w  wieku pomiędzy 35  
a 39 rokiem życia, dzieci w gru-
pie wiekowej 0–4 lata było 599, 
natomiast osób w  wieku 85 lat  
i więcej było 202, w tym tylko  
58 mężczyzn i 144 kobiety. 

Z naszych lokalnych cieka-
wostek warto też odnotować,  
że  w przestępnym roku 2016 
urodziny w dniu 29 lutego ob-
chodzić będzie... 7 mieszkańców. 

Agapa w Skrzelewie 

HANIA I FRANEK
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Zespół OREGANKI to  
z pewnością najbardziej zapraco-
wana grupa działająca w Teresiń-
skim Ośrodku Kultury. Rok 2015 
był czasem intensywnych prób, 
nagrywania płyty, słowem reali-
zacji pomysłów. Jak już z pewno-
ścią wiecie, debiutancka płyta ze-
społu pt. DR WITAMINKA, jest 
już w sprzedaży. Zrealizowaliśmy 
tym samym plan na odchodzący 
rok. Końcówka 2015 i cały 2016 
rok to promocja projektu. Twór-
cy OREGANEK robią co mogą, 
aby zespół wypromować gdzie się 
tylko da. W końcu, to promowa-
nie zdrowego żywienia, więc tym 
bardziej warto. I tak, ruszyliśmy 

na podbój radia i telewizji.
W ostatnim czasie zespół był 

gościem w radiowej TRÓJCE. 
Dnia 27 grudnia zaprosiła nas 
redaktor Katarzyna Stoparczyk 
do swojej „Zagadkowej Niedzie-
li”. Dr Witaminka i Prof. Nutka 
opowiadali o projekcie, a dzieci  
z OREGANEK opowiadały  
o zdrowym śniadaniu a nawet 
śpiewały „na żywo”. To niesamo-
wita przygoda, być na kultowej 
Myśliwieckiej 3/5/7.

Jeszcze nie zdążyliśmy otrzą-
snąć się z wrażeń po wizycie  
w TRÓJCE, a za nami kolejny 
ważny medialny występ. W sobo-
tę, 2 stycznia, OREGANKI i DR 

WITAMINKA gościły w progra-
mie „PYTANIE NA ŚNIADA-
NIE”	 w	 programie	 2	 TVP.	 Były	
więc rozmowy o projekcie, pły-
cie, zdrowym odżywianiu. ORE-
GANKI opanowały też studyjną 
kuchnię. W telewizyjnym studio 
zaśpiewały „na żywo” piosenkę 
„Chleb razowy”.

Radio, telewizja – droga 
medialnej prezentacji teresiń-
skiej grupy wokalnej nabrała 
dość szybkiego tempa. Ale to 
nie wszystko, bo w niedzielę 10 
stycznia OREGANKI ponownie 
zawitały w stolicy. Tym razem ich 
wokalno-muzyczne umiejętności 
mogliśmy podziwiać na głównej 

scenie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy pod Pałacem 
Kultury i Nauki. I trzeba podkre-
ślić, że publiczność przyjęła ich 
występ owacyjnie. Koncert był 
transmitowany „na żywo” przez 
TVP	 Rozrywka.	 Dla	 młodych	
dziewcząt to ogromne przeżycie. 
My życzymy, by do takich wrażeń 
przywykły realizując swoje arty-
styczne marzenia. 

W Teresińskim Ośrodku Kul-
tury OREGANKI rozwijają swój 
talent pod okiem instruktorki 
Joanny Cieśniewskiej, której ser-
decznie gratulujemy efektów pra-
cy z młodzieżą.

W tym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa im. św. Maksymilia-
na Kolbego w Teresinie obchodzi 
Jubileusz 60-lecia swojego po-
wstania. Jest to dla całej naszej 
społeczności szkolnej niepowta-
rzalna okazja do poznania i przy-
pomnienia historii i tradycji na-
szej szkoły. W ramach obchodów 
tego święta organizujemy rów-
nież cykl spotkań uczniów z ab-
solwentami szkoły. Spotkania te, 

oprócz dzielenia się wspomnie-
niami z okresu pobytu w szko-
le, mają za zadanie promować 
wśród młodzieży wartość edu-
kacji, wytrwałości w pracy nad 
rozwijaniem swoich uzdolnień 
i talentów. Projekt realizuje Sa-
morząd Uczniowski, który pro-
wadzi rozmowy z zaproszonymi 
gośćmi, przygotowuje scenariu-
sze spotkań i ich promocję oraz 
zapoznaje wszystkich uczniów  

z sylwetkami zaproszonych gości.
W dniu 8 stycznia gościliśmy 

Pana Adama Michalczyka - wo-
kalistę	 zespołu	 Sound’n’Grace,	
ucznia naszej szkoły w latach 
1992- 2000. Podczas spotkania 
Pan Adam zachęcał młodszych 
kolegów do poszukiwania swoich 
talentów i pracy nad ich rozwo-
jem. Podkreślał, by nie poddawać 
się i nie zniechęcać po pierw-
szych niepowodzeniach. Opo-
wiadał o nauczycielach, którzy 
zachęcali go do pracy nad rozwi-
janiem swoich zdolności i moty-
wowali do udziału w konkursach 
muzycznych i przedstawieniach. 

Forma spotkania – wywiad 
przeplatany fragmentami na-
granych wspomnień nauczycie-
li i wykonanymi przez naszego 
Gościa utworami spodobał się 
wszystkim  jego uczestnikom. 
Pan Adam to bardzo miły i cie-
pły człowiek, który podkreślał, 
jak wiele zawdzięcza swoim ro-
dzicom, nauczycielom i innym 

ludziom, których los postawił na 
jego drodze. 

Uczniowie mogli wysłuchać  
wokalisty w piosence „Wiem” 
i „Nie mamy nic” z repertuaru 
Mrozu. Wspólnie odśpiewali 
przebój	 zespołu	 Sound’n’Grace	
pt. „Dach” . 

Niestety, nie wszystkim uda-
ło się zdobyć autograf artysty, 
ponieważ spieszył się na nagranie  
w	TV,	 ale	wartości	 jakie	ucznio-
wie wynieśli ze spotkania na 
pewno uzmysłowiły im, że czas 
spędzony w szkole nie może być 
stracony, bo „jednak warto się 
uczyć”. Pomysł takiego spotka-
nia, to oryginalna i bardzo inte-
resująca forma zaszczepiania w 
młodzieży chęci rozwoju i pracy 
nad swoim rozwojem. 

Samorząd Uczniowski  
Szkoły Podstawowej

 im. św. Maksymiliana  
Kolbego w Teresinie

Medialna przygoda „OREGANEK”

A jednak warto się uczyć 



18 Prosto z Gminy

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

Tegoroczny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy dla 
teresińskich harcerzy nie ograni-
czył się jedynie do niedzielnego 
(10 stycznia) kwestowania. Już 
tydzień wcześniej pomagaliśmy 
w przygotowaniach w Sztabie 
WOŚP Sochaczew. Największą 
zorganizowaną imprezą przez 
nasz Sztab był koncert w przed-
dzień finału w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Sochaczewie. Na sce-
nie zagrały cztery sochaczewskie 
zespoły, a pomiędzy występami 
odbywały się licytacje gadże-
tów. Harcerze z Teresina pełnili 
funkcje logistyczne i ratowników. 
Wspólnymi siłami zebraliśmy 
tam ponad 9 tys. złotych. 

W dzień finału od samego 
rana w doskonałych humorach 
kwestowaliśmy w okolicach Ba-
zyliki w Niepokalanowie, skle-
pu Biedronka i Niepokalanowa 
Lasku. Energii do przebywania 
na mrozie dodała nam pyszna 
grochówka przygotowana przez 
jedną z mam. Dzięki hojności 
mieszkańców gminy Teresin 
zebraliśmy w tym roku ponad  
6 tys. złotych. To dużo więcej 
niż w roku ubiegłym. W imieniu 
pacjentów oddziałów pediatrycz-
nych i seniorów serdecznie dzię-
kujemy! 

Tradycją staje się też, że 
nasi harcerze odwiedzają w stu-
diu	 TVP2	 na	 Woronicza	 Jurka	
Owsiaka i innych wolontariu-
szy. Wspólna zabawa i obecność 
wśród tak wielu osób, którzy nie 
zważając na trud styczniowej 
aury zbierają pieniążki dla po-
trzebujących powoduje, że z nie-
cierpliwością czekamy na przy-
szłoroczne granie z WOŚP. 

pwd. Joanna Budnik
drużynowa 1 DH

Tradycyjnie wolontariuszy 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy spotkać można było na 
terenie niemalże całej gminy Te-
resin. Dzieci i młodzież szkol-
na ochoczo „grała” z Orkiestrą 
Jurka Owsiaka. Do wspólnej gry 
przyłączaliśmy się równie chęt-
nie jako darczyńcy, mieszkań-
cy gminy. W centrum Teresina  
i Niepokalanowa tradycyjnie 
zauważyliśmy największy ruch 
w zakresie świątecznej pomocy. 
Mimo zimnej aury wolontariusze 
kwestowali od wczesnego ranka 
do popołudnia. Z uśmiechem na 
ustach. 

red

Zagraliśmy wspólnie z WOŚP
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Trzeci rok z rzędu miesz-
kańcy gminy Teresin w okresie 
przedświątecznym uczestniczyli 
w akcji „Niebieska Gwiazdka”. 
Jej pomysłodawczynią i organi-
zatorem jest dzielnicowa z Poste-
runku Policji w Teresinie, st.post. 
Anna Opęchowska-Ciak. W tym 
roku pomoc trafiła do rodzin 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji życiowej, ale także do osób 
starszych, często samotnych, 
seniorów z naszej gminy. Obda-
rowanych zostało łącznie 22 ro-
dziny. Co ważne, w pomoc włą-
czyło się blisko 100 osób, nie tylko  
z terenu gminy, pomoc napływała 
z całej Polski, głównie dzięki wy-
darzeniu na jednym z najwięk-
szych portali społecznościowych. 
Dary dotarły także z …Wielkiej 
Brytanii. Wśród podarowanych 
rzeczy znajdywały się głównie 
artykuły spożywcze, chemiczne, 
środki czystości, artykuły pielę-
gnacyjne, higieniczne, zabawki 
i słodycze. Wiele darczyńców 
przekazywało na cel Niebieskiej 
Gwiazdki środki finansowe. 
Anna Opęchowska-Ciak kupi-
ła za nie artykuły medyczne dla 
rodzin z dziećmi, tj. inhalatory  
i termometry oraz bony dla 
dwóch nastolatek na zakup nowej 
odzieży. Przy współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Impuls” na zaku-
pione towary  mogły być wysta-
wione faktury, a pieniądze, jak co 

roku zaksięgowane i rozliczone. 
Do pomocy już po raz drugi 

włączył się też magazyn „Stokrot-
ka” Teresin. Jego kierownictwo 
wykazało mocne wsparcie w po-
staci art. spożywczych, przemy-
słowych, nabiału. Po raz trzeci 
darczyńcami byli pracownicy 
jednej z teresińskich firm, którzy 
oprócz niezbędnych artykułów 
ofiarowali dla jednej z rodzin 
nową lodówkę i mikrofalówkę. 

Dzięki ofiarności Stowarzy-
szenia Przyjaciół Mieszkańców 
Gminy Teresin „Impuls” kolejna 
rodzina otrzymała nową kuchnię 
gazową. - W tym roku skontakto-
wał się ze mną mężczyzna z So-
chaczewa, który zupełnie bezinte-
resownie i anonimowo ufundował 
także nową lodówkę i łóżko oraz 
bony podarunkowe o dużej war-
tości do wykorzystania w jednej 
z sieci marketów. Prywatna osoba 
także ofiarowała kuchnię gazową 
– mówi organizatorka akcji. 

Do pomocy przyłączyli się 
również uczniowie Zespołu Szkół 
w Teresinie, którzy przeprowa-
dzili w szkole zbiórkę najpo-
trzebniejszych rzeczy pod okiem  
p. Justyny Pawłowskiej i przeka-
zali je na „Niebieską Gwiazdkę”. 
Do akcji przyłączyli się pracow-
nicy Społecznego Przedszkola 
Integracyjnego oraz dyrekcja 
przedszkola Leśna Akademia. 

- Moi znajomi przeprowadza-

li akcję wśród swoich znajomych  
i tak dokonaliśmy można powie-
dzieć kolejnego cudu. Ja z uwagi 
na to, że obecnie jestem w ciąży 
zastanawiałam się, czy podołam 
w tym roku i czy wszystko się uda 
i po raz kolejny nie zawiodłam 
się i jestem przeszczęśliwa efek-
tem tegorocznej akcji – przyznaje 
wzruszona policjantka, dodając 
- Nie udałoby się to bez moich po-
mocników, którzy poświęcili swój 
czas i auta i razem ze mną segre-
gowali dary w posterunku i odwie-
dzali rodziny. Jestem im bardzo 
wdzięczna i dziękuję. 

Poznajmy zatem, kto był 
wśród nich - Ewa Krężlewicz, 
Rafał Kosiorek, Ewa Więsek  
i Mariusz Więsek, bezintere-
sowni mieszkańcy naszej gminy. 
Jak wyjaśnia Anna Opęchowska
-Ciak odbiór akcji u obdarowa-
nych był niesamowity, nie brako-
wało radość i łez wzruszenia. 

Oto jak podsumowała tego-
roczną akcję „Niebieska Gwiazd-
ka” - Po raz kolejny utwierdziłam 
się w przekonaniu, że warto po-
magać i cieszę się, że są jeszcze 
ludzie chętni do pomocy, bo cóż 
sama bym poczyniła. Okazuje się, 
że nawet ludzie, którzy otrzyma-
li pomoc w poprzednich latach, 
sami teraz przyłączają się i niosą 
tę pomoc dzieląc się tym, co mają. 
Cieszę się, że „zarażam” innych 
niesieniem pomocy i z każdym ro-
kiem jest coraz więcej darczyńców 
i darów. Najważniejsze jest dla 
mnie to, żeby rodzina obdarowa-
na dostała impuls do działania, 
żeby uwierzyli w siebie, w swoje 
możliwości i w drugiego człowieka 
i dzięki temu stanęli na nogi i mo-
gli stać się niezależni. W tym roku 
w wielu rodzinach była potrzeba 
pomocy nie tylko materialnej,  
ale także duchowej. Zauważy-
łam, że ludzie potrzebują blisko-
ści drugiego człowieka, rozmowy, 
wysłuchania, szczególnie senio-
rzy, ale nie tylko. Dlatego cieszę 
się, że przy okazji obdarowania 
mogłam też zatrzymać się chwi-
lę, porozmawiać, wypić herbatę  
i poznać zwyczajnych niezwyczaj-
nych mieszkańców naszej gminy 
i ich problemy, gdyż dla wielu  
z nich najważniejsza jest obecność 
drugiego, często obcego człowieka, 
który ich wysłucha.

W ramach akcji „Podziel się swoimi za-
interesowaniami – moje hobby” nasze przed-
szkole odwiedziła p. Danuta, która opowie-
działa dzieciom o swoim hobby, o tym jak 
„zrobić coś z niczego”. Pokazała własnoręcz-
nie wykonane ozdoby choinkowe. Dzieci  
z grupy „Motylki” ozdabiały anioły zrobione 

z wytłaczanek po jajkach, maka-
ronów, orzechów i kaszy. Dzieci 
z grupy „Smerfy” i „Biedronki” 
ozdabiały dzwoneczki koloro-
wymi cekinami. Maluchy swoje 
dzieła wzięły do domu i udeko-
rowały nimi świąteczne drzewka. 

Serdecznie gratulujemy  
i dziękujemy wszystkim dzieciom 
za udział w konkursie plastycz-
nym „Moje Przedszkole” zorga-
nizowanym z okazji jubileuszu 
20-lecia Społecznego Przedszkola 
Integracyjnego w Teresinie. Po-
wołana komisja miała niezwykle 
trudne zadanie, gdyż wszystkie 

prace były wspaniałe. Wyróżniono prace 
w dwóch kategoriach wiekowych: katego-
ria pierwsza – przedszkole, kategoria druga 
– szkoła (absolwenci). Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Przedszkolaki biorą udział również  
w ogólnopolskich konkursach plastycznych  
i zdobywają wiele nagród. Ada z grupy 
„Smerfy” zajęła II miejsce w konkursie „Przy-
jaciel wszystkich pluszowy miś”, Lena z grupy 
„Motylki” zdobyła wyróżnienie w konkur-
sie „Wszyscy kochamy misie”, Iza zdobyła  
III miejsce w konkursie „Jeż kolczasty zwierz”, 
Bartosz otrzymał wyróżnienie w konkursie 
„Dary Jesieni”.

W naszym przedszkolu, co roku organi-
zowany jest Dzień Babci i Dziadka. Jest to 
ważne wydarzenie w życiu każdego przed-
szkolaka. Dzięki takim spotkaniom dzieci 
uczą się miłości i szacunku dla innych ludzi.

Małgorzata Bańkowska
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego w Teresinie

„Niebieska Gwiazdka” rozbudziła nasze serca

Zabawy twórcze w przedszkolu
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Kiedy pod koniec ubiegłego 
roku rodzinę z Kampinosu do-
tknęło ogromne nieszczęście – 
spalił się im dom – od razu ludzie 
dobrego serca przeszli do czy-
nów mających na celu wsparcie 
pani Justyny i jej dwójki dzieci. 
Wielu ludzi podarowało i nadal 
oferuje swą pomoc. To postawa 
godna pochwały. Tym razem do 
grona pomocników dołączyła 
społeczność Zespołu Szkół im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Teresinie w partnerstwie ze 
Starostwem Powiatowym w So-
chaczewie. 

W poniedziałek 11 stycznia 
br. tamtejsi nauczyciele wycho-
wania fizycznego oraz Rada Sa-
morządu Uczniowskiego zorga-
nizowali Noworoczny Szkolny 
Turniej Piłki Ręcznej. Stawką 
zawodów był Puchar Starosty 
Sochaczewskiego Jolanty Gonta. 
I może byłby to jeden z wielu tur-
niejów sportowych, jakie organi-
zowane są w tej placówce, gdyby 
nie fakt, że uczestnicy zagrali tym 
razem na rzecz Pomocy dla Ro-
dziny z Kampinosu. 

Przez cały czas trwania za-
wodów uczniowie zebrali łącz-

nie 310 zł. Trudno określić, czy  
to dużo, czy to mało, ale na pew-
no przyda się Pani Justynie i jej 
dzieciom 4-letniej Amelce i 7-let-
niemu Szymonowi, by dołożyć 
do puli przeznaczonej na odbu-
dowę domu. 

Mimo, że jest to kropla w mo-
rzu potrzeb, to turniej wsparty 
przez Starostwo Powiatowe, któ-
ry pociągnął za sobą tak duże za-
angażowanie młodzieży, świad-
czy o bardzo dobrym kierunku 
wychowawczym w teresińskiej 
placówce. To już nie pierwszy 
raz, kiedy społeczność ZS Tere-
sin organizuje różnego rodzaju 
eventy mające celu pomoc po-
krzywdzonym. W ubiegłym roku 
młodzież i nauczyciele pomagali 
absolwentce tej szkoły Paulinie 
Kosińskiej, która uległa ciężkie-
mu wypadkowi spowodowanego 
przez nietrzeźwego kierowcę, 
zorganizowali zbiórkę krwi dla 
chorego na białaczkę absolwenta 
Kamila Gawrzydka – wybitnego 

sportowca, a teraz ich sercu nie 
jest obojętny los pogorzelców. 
Brawo, tak trzymać. 

Sama rywalizacja turniejo-
wa była bardzo zacięta i dostar-
czyła wielu sportowych emocji. 
Na starcie stanęło siedem ekip 
podzielonych na dwie grupy. 
Zawody otworzyła, a potem ob-
serwowała dyrektor szkoły Ewa 
Odolczyk – Dziękuję Wam za 
postawę, za otwarcie się na ludz-
ką krzywdę i pomoc. Gracie o pu-
char starosty pomagając przy tym 
rodzinie z Kampinosu, to piękna 
rzecz. 

Puchar Przechodni Starosty 
Sochaczewskiego Jolanty Gonta 
wręczył Marcin Odolczyk, rzecz-
nik prasowy Starostwa. Trofeum 
wywalczył zespół w składzie – 
Adrian Bylicki, Artur Fijołek, Al-
bert Kamiński, Mariusz Wysocki, 
Bartek Matusiak, Marta Florczak, 
Damian Bieguszewski. 

W hali sportowo-widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyła się Gimnazjada 
Mazowiecka w zapasach Dzieci i 
Młodzików - Młodzi Mistrzowie 
Sportu 2015.

Na starcie zapaśniczych za-
wodów stanęło ponad 40 zawod-
ników z trzech klubów - Platana 
Borkowice, Gromu Wieniawa i 
gospodarzy Mazowsza Teresin. 
W ramach Gimnazjady najpierw 

przeprowadzono wspólny tre-
ning, który poprowadził trener 
Ryszard Śliwiński.

Następnie sędzia główmy 
Józef Maciejczak przybliżył mło-
dym i początkującym adeptom 

zapasów, przepisy walki zapaśni-
czej.

Po jego wystąpieniu zawod-
ników podzielono na grupy wa-
gowe i przeprowadzono turniej 
zapaśniczy, w którym nie było 
przegranych. Wszyscy zawod-
nicy zostali sklasyfikowani na 
pierwszych miejscach i udekoro-
wani złotymi medalami, dyplo-
mami i drobnymi upominkami.

Na zakończenie głos zabrał 
Ryszard Niedźwiedzki, prezes 
LKS Mazowsze Teresin i War-
szawsko-Mazowieckiego Okrę-
gowo Związku Zapaśniczego, 
który krótko podsumował rywa-
lizację i serdecznie podziękował 
wszystkim za udział w turnieju. 

LKS Mazowsze

Zagrali o puchar Starosty  
i pomogli pogorzelcom

Mazowiecka Gimnazjada Zapaśnicza 

Grad medali na matach
Podczas	rozegranego	w	Zgierzu	XV	Memoriału	Marcina	Kurpińskiego	w	zapasach	kobiet	i	w	zapasach	w	stylu	wolnym	znakomicie	

zaprezentowali się reprezentanci LKS Mazowsze Teresin. Z zawodów wrócili z workiem medali, oto szczegółowe wyniki:
DZIECI:  Filip Nowakowski Filip - I miejsce w kat. wag. do 28 kg, Bartłomiej Nowakowski - I miejsce w kat. wag. do 35 kg, Klaudiusz 

Kąkol - III miejsce w kat. wag. do 38 kg, Kacper Selerski - I miejsce w kat. wag. do 42 kg.
MŁODZICY:  Fabian Niedźwiedzki - I miejsce w kat. wag. do 35 kg, Szymon Bońda - II miejsce w kat. wag. do 35 kg, Albert Kozłow-

ski - III miejsce w kat. wag. do 53 kg, Jakub Sieczka - I miejsce w kat. wag. do 59 kg, Hubert Zofczak - II miejsce w kat. wag. do 59 kg, 
Mateusz Walędziak - III miejsce w kat. wag. do 66 kg, Mateusz Rutkowski - I miejsce w kat. wag. do 73 kg, Hubert Wiśniewski - I miejsce 
w kat. wag. do 85 kg.
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Ponad 150 dzieci uczestniczyło w wigi-
lijnym spotkaniu w ramach akcji „Uśmiech 
pod Choinkę”. Przedsięwzięcie od wielu lat 
organizowane jest wspólnie przez Parafię 
Niepokalanów i Urząd Gminy Teresin. Dzięki 
tej wspaniałej inicjatywie dzieci z rodzin po-
trzebujących mają szansę przeżyć pełne świą-
tecznych wzruszeń i niespodzianek spotkanie 
w gronie przyjaciół. 

Na poddaszu niepokalanowskiego Domu 

Parafialnego królował uśmiech małych 
uczestników, bo właśnie o dziecięcą radość 
chodzi tutaj najbardziej. Były jasełka, były 
świąteczne życzenia, dzielenie się opłatkiem, 
pyszny posiłek i oczywiście świąteczne upo-
minki dla wszystkich dzieci. 

Główną koordynatorką tego sympatycz-
nego przedsięwzięcia jest Katarzyna Bodych, 

które pomaga liczne grono przyjaciół i wo-
lontariuszy. W spotkaniu udział wzięli także 
m.in. przedstawiciele władz gminy Teresin, 
radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, duchow-
ni.

M.Odolczyk
fot. P. Wróblewski

Już po raz dziesiąty w Niepokalanowie 
stanęła „żywa” szopka betlejemska. Drewnia-
na stajenka, wykonana własnoręcznie przez 
grupę zaangażowanych parafian swoimi roz-
miarami pobiła dotychczasowy rekord. Świę-
ty Józef i Maryja, a pośród nich dzieciątko, 
święty Maksymilian jako patron Niepoka-

lanowa, Trzej Mędr-
cy, pasterze i anioły,  
a w kojcach zwierzę-
ta domowe. Dzięki 
wspaniałej i wyjątko-
wej aranżacji szopka  
w ciągu dni świą-
tecznych cieszyła się 
ogromnym zaintere-
sowaniem nie tylko 
mieszkańców naszej 
gminy i okolic. Bywało, 
iż aby wejść do środka, 
należało odstać w kil-
kudziesięcioosobowej 
kolejce. Dodatkową 
atrakcją był koncert 
kolęd i pastorałek na 
otwarcie szopki w wigi-

lijną noc. Parafialny zespół wokalno-muzycz-
ny „Miriam” pod kierownictwem proboszcza 
o. Andrzeja Sąsiadka wspólnie z tłumnie 
przybyłymi parafianami do późnych godzin 
nocnych śpiewał i grał Dzieciątku Jezus. 

Radość dzieci jest najważniejsza

W Niepokalanowie niczym w Betlejem




