


Oddali hołd poległym
Mszą święta w intencji zamordowanych  

w Katyniu i ofiar katastrofy smoleńskiej rozpo-
częły się gminne uroczystości związane z szó-
stą rocznicą tragedii pod Smoleńskiem. Nabo-
żeństwo koncelebrował i Słowo Boże wygłosił 
o. Piotr Szczepański, wikariusz prowincji war-
szawskiej - Naszym obowiązkiem jest szukać 
prawdy, ale pamiętajmy, że nie ma prawdy bez 
wolności i miłości. Stajemy w obliczu Boga,  
by oddać hołd naszym Rodakom, którzy zginę-
li w ogromnej narodowej katastrofie. Patrzmy 
na to tragedię w sposób Boży, poprzez prawdę, 

która powinna być oparta na wolności i miłości 
- mówił w swym kazaniu do wiernych, którzy 
w niedzielę 10 kwietnia br. licznie przybyli do 
Bazyliki Mniejszej w Niepokalanowie. Wśród 
nich były władze samorządowe na czele  
z wójtem Markiem Olechowskim i przewod-
niczącym Rady Gminy Bogdanem Linardem, 
radni powiatowi i gminni, poczty sztandaro-
we Ochotniczych Straży Pożarnych, a także 
szkół z terenu gminy, dyrektorzy jednostek sa-
morządowych, nauczyciele, młodzież i dzieci, 
parafianie i pielgrzymi spoza gminy Teresin.  

Prof. dr hab. Mirosław Parol odczytał list, jaki 
na tę okazję wystosował do wiernych w Nie-
pokalanowie Prezydent RP Andrzej Duda. 

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uro-
czystości wspólnie udali się pod symboliczny 
pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, gdzie  
w asyście orkiestry parafialnej odśpiewali 
hymn narodowy, złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze, także przy pobliskim Dębie Katyńskim. 

M.Odolczyk
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Pierwsze miesiące tego roku 
to czas przygotowywania doku-
mentacji projektowo – technicz-
nej dla inwestycji zapisanych  
w budżecie gminy. 

Na Osiedlu RSP w Tere-
sinie trwają roboty związane  
z układaniem chodników i budo-
wą miejsc parkingowych. Wraz  
z końcem kalendarzowej zimy 
rozpoczęły się wiosenne przeglą-
dy mające na celu bieżącą ocenę 
stanu lokalnych dróg. W niektó-
rych miejscach pojawiły się spę-
kania, a gdzieniegdzie – wymaga-
jące doraźnej naprawy – dziury.  
W wielu miejscach ubytki zostały 
uzupełnione asfaltem bądź tłucz-
niem. Urząd Gminy z niecierpli-
wością oczekuje na ostateczną 
odpowiedź w sprawie dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich budowy, mo-
dernizacji lub przebudowy 10 
zgłoszonych dróg w: Teresinie, 
Szymanowie, Maurycewie i No-
wej Piasecznicy. Wnioski o do-
finansowanie zostały złożone 12 
stycznia tego roku. Konkuren-
cja tu jest bardzo duża, bowiem  

o zewnętrzne fundusze stara się 
ponad 250 mazowieckich gmin,  
a środki na ten cel, jak wiadomo 
są ograniczone. Teresin liczy na 
dofinansowanie przynajmniej 
kilku dróg. Jeżeli otrzymamy 
wsparcie, to realizacja drogo-
wych inwestycji nastąpi w latach 
2016 – 2017. W tegorocznym 
budżecie gminy Teresin radni za-
rezerwowali na ten cel prawie 1,4 
mln złotych. 

Zabezpieczone są również 
środki finansowe w wysokości 
1,2 mln -  jako wkład własny  
do wniosku na rozbudowę kanali-
zacji sanitarnej na terenie gminy. 
Przygotowywane są też projek-
ty budowy małych oczyszczalni 
ścieków w Kawęczynie i Skot-
nikach. Realizowane są zadania 
zapisane przez poszczególne wsie  
w funduszu sołeckim. Naj-
ważniejszymi tegorocznymi, 
wskazanymi przez poszczegól-
ne sołectwa są inwestycje tzw. 
oświetleniowe, czyli rozbudowa 
dotychczasowych linii elektro-
energetycznych bądź uzupeł-
nianie lamp. Tu wykonana jest 

zdecydowana większość doku-
mentacji, w tym m.in. oświetlenia 
drogi w Serokach-Wsi. Kontynu-
owane będą prace oświetleniowe 
w Budkach Piaseckich, Izbiskach, 
Paprotni (ul. Sochaczewska), Se-
rokach-Wsi. Nowa linia oświe-
tleniowa zbudowana zostanie też 
przy ulicy Krańcowej w Paprotni 
/ Granicach. 

Utwardzono tłuczniem ulicę 

Familijną w Granicach i pobocza 
dróg w Skrzelewie i Topołowej. 
Cały tegoroczny fundusz dla 28 
sołectw Gminy Teresin wynosi 
487 tysięcy złotych. 

O sprawie budowy tunelu 
pod przejazdem kolejowym  
w Teresinie napiszemy w na-
stępnym numerze „Prosto  
z Gminy”.

Podczas 19. sesji Rady Gmi-
ny Teresin jednogłośnie przyjęto 
„Program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Teresin” na rok 2016. 
Na jego realizację zabezpieczono 
środki budżetowe w wysokości 
50 tys. zł 

Wśród celów przyjętego 
programu są m.in. zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom  
z terenu gminy Teresin oraz po-
szukiwanie nowych właścicieli 

dla zwierząt, wskazanie gospo-
darstwa rolnego w celu zapew-
nienia miejsca dla zwierząt go-
spodarskich czy sprawowanie 
opieki nad kotami wolno żyjący-
mi oraz ich dokarmianie. 

Podejmując stosowane 
uchwały Rada Gminy dokonała 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2016-2022 
oraz w tegorocznym budżecie 
gminy. Zabezpieczono też środ-
ki w wysokości 82 tys. zł celem 
budowy miejsc postojowych  

w Teresinie-Gaju oraz 43,5 tys. 
zł na budowę odwodnienia placu 
przed Szkołą Podstawową w Bud-
kach Piaseckich. 

Podczas 20. sesji Rady Gminy 
Teresin, jaka odbyła się 11 kwiet-
nia br. dokonano zmian Statutu 
Gminnego  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Teresinie. Zmiany 
podyktowane były m.in. nowymi 
zapisami dotyczącymi wdrożenia 
programu „Rodzina 500 Plus”. 

Podejmując kolejną uchwałę 
radni jednogłośnie opowiedzieli 
się za nadaniem nowego statutu 
Gminnemu Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej w Teresinie. 
Poprzedni stracił swą aktualność, 
wobec czego wymagana była jego 
nowelizacja. 

W dalszej części obrad Rada 
Gminy zdecydowała o udziele-
niu pomocy finansowej dla po-
wiatu sochaczewskiego. Kwota 
w wysokości 140 tys. zł zostanie 
udzielona w formie dotacji ce-
lowej ze środków tegorocznego 
budżetu gminy z przeznacze-
niem na dofinansowanie zadań 
związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowych dla 
rozbudowy drogi powiatowej  

nr 3834W Skrzelew – Szymanów 
oraz rozbudowy drogi powiato-
wej nr 3837W Szymanów - Alek-
sandrów.

Następnie dokonano korekt 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na lata 2016 – 2022.  
Zmiany nastąpiły też w uchwale 
budżetowej gminy na rok bieżą-
cy m.in. zabezpieczono środki  
w wysokości 80 tys. zł na wyko-
nanie projektu kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Akacjowej, Kasz-
tanowej i Wiśniowej w Teresinie, 
kwotę 140 tys. zł zapisano jako 
zwiększenie wydatków inwe-
stycyjnych celem odwodnienia  
i wykonania nakładki asfaltowej 
ul Kaskiej. Środki w wysokości 20 
tys. zł przeznaczono na realizację 
zadania dotyczącego wykona-
nia projektu przyłączy gazowych  
do szkół podstawowych w Pa-
protni  i w Szymanowie, a kolej-
ne 10 tys. na projekt przyłącza 
gazowego do szymanowskiego 
gimnazjum.

Na zakończenie radny Jerzy 
Wójcik, przedstawił uczestnikom 
sesji sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej za rok 2015 
(pełna treść na str. 4-5) . 

NA PRZEDNÓWKU INWESTYCYJNYM

Z prac Rady Gminy
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Zainteresowanie mieszkańców Gminy Teresin od samego po-
czątku wejścia w życie Programu jest bardzo duże. Do połowy 
kwietnia przyjęliśmy około 470 wniosków, w tym około 80 drogą 
elektroniczną. Mieszkańcy Gminy Teresin nie muszą spieszyć się, 
ponieważ w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy,  
a więc w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 roku 
wypłata świadczenia będzie dokonywana z odpowiednim wyrów-
naniem.

Przygotowania w Urzędzie Gminy rozpoczęły się znacznie wcze-
śniej, co pozwoliło na sprawną obsługę interesantów. Do głównych ele-
mentów należało między innymi zabezpieczenie odpowiedniej liczby 
wniosków wraz  z załącznikami, zamieszczenie na stronie internetowej 
informacji potrzebnych do prawidłowego wypełnienia wniosku wraz 
z wymaganymi dokumentami, udzielanie niezbędnych informacji po-
trzebnych do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz bieżąca pomoc 
pracowników działu wnioskodawcom. Dodatkowo w pierwszej fazie 
przyjmowania wniosków zorganizowano punkt składania wniosków na 
drugie i kolejne dziecko w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy 
Teresin.

Celem świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 +” jest przede 
wszystkim częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem 
dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życio-
wych. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
o takie świadczenie mogą się ubiegać ojciec, matka, opiekun prawny 
dziecka oraz opiekun faktyczny dziecka, jeśli wystąpił do sądu z wnio-
skiem o przysposobienie dziecka.  

Głównym warunkiem przyznawania świadczenia wychowawczego 
na pierwsze dziecko jest kryterium dochodowe. Świadczenie „Rodzina 
500 +” przysługuje na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 złotych netto. Natomiast, 
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas świad-
czenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 złotych netto. 
Istotny jest fakt, iż w przypadku ustalania prawa do świadczenia wycho-
wawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego docho-
dy stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 
jest rok kalendarzowy 2014r. Ponadto prawo do świadczenia ustala się 
z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu 
dochodu, a więc uwzględniając aktualną sytuację dochodową.

Do najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców na-
leżą między innymi: niekompletne dane teleadresowe, brak wskaza-
nia współmałżonka bądź pierwszego dziecka w składzie rodziny, brak 
oznaczenia czy ktoś z rodziny przybywa lub nie przebywa za granicą. 
Ponadto istotnym wymogiem formalnym jest data i podpis na wniosku, 
a także na oświadczeniach. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w 
przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, które jest 
związane z kryterium dochodowym. Zdarzają się trudności związane 
ze zrozumieniem dotyczącym utraty i uzyskania i uzyskania dochodu, 
składem rodziny, a także z błędną interpretacją dotyczącą dodatkowych 
oświadczeń niezbędnych do wydania decyzji przyznającej świadczenie 
wychowawcze „Rodzina 500 +”.

Wszelkich informacji w sprawie Programu można uzyskać pod 
nr tel. 46 864 41 36 w. 102,  46 861 30 45, lub poprzez infolinię Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel.: 22 695 71 22.

Powołanie składu osobowego Komisji Re-
wizyjnej nastąpiło uchwałą nr I/3/2014 Rady 
Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2014 r. W jej 
skład weszli: Zbigniew Biederka, Małgorzata 
Matejka, Jan Mitrowski, Janusz Paradowski  
i Jerzy Wójcik.

Uchwałą nr I/4/2014 Rady Gminy Teresin 
z dnia 1 grudnia 2014 r. dokonano wyboru 
radnego Jerzego Wójcika na przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym 
posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 r. wy-
brała radnego Jana Mitrowskiego na zastępcę 
przewodniczącego oraz ustaliła jednogło-

śnie projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej  
na 2015 rok, który przedstawiał się następu-
jąco:

Kontrola kompleksowa w Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Szymanowie (termin 
kontroli – marzec 2015 r.)

Ocena wykonania budżetu gminy za 2014 
rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gmi-
ny w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Teresin (termin – kwiecień/maj 2015 r.)

Ocena realizacji budżetu gminy Teresin 
za I półrocze 2015 r. (termin – wrzesień 2015 
r.)

Kontrola w Szkole Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie (termin 
kontroli – październik 2015 r.)

W dniu 12 lutego 2015 r. uchwałą  
nr IV/20/2015 Rada Gminy Teresin zatwier-
dziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 
rok, powierzając wykonanie tej uchwały prze-
wodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 23 marca 2015 r. Komisja Rewi-
zyjna na swym posiedzeniu w pełnym skła-
dzie osobowym ustaliła jednogłośnie plan 
kontroli w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskie-
go w Szymanowie w zakresie działań i wydat-
ków budżetowych w 2014 roku oraz powołała 
ze swego składu dwa zespoły kontrolne, przy-

RUSZYŁ PROGRAM „RODZINA 500 +”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2015 ROK
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pisując każdemu oddzielne zadania kontrol-
ne. Termin przeprowadzenia kontroli ustalo-
no na 27 marca 2015 r. 

Pierwszy zespół kontrolny w składzie: 
przewodnicząca zespołu Małgorzata Matejka, 
członkowie: Zbigniew Biederka i Jan Mitrow-
ski, w obecności dyrektora szkoły Pani Ewy 
Soboty dokonał analizy planu i realizacji wy-
datków budżetowych za 2014 rok. Analizie 
poddano następujące dokumenty: bilans jed-
nostki budżetowej sporządzony na dzień 31 
grudnia 2014 r, plan wydatków budżetowych 
na 2014 rok zgodnie z paragrafami i rozdzia-
łami, roczne sprawozdanie Rb-28S z wykona-
nia planu wydatków budżetowych, zestawie-
nie zmian w funduszu jednostki sporządzone 
na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Drugi zespół kontrolny w składzie: prze-
wodniczący zespołu Jerzy Wójcik i członek Ja-
nusz Paradowski dokonał przeglądu sprawoz-
dania z działalności dyrektora Gimnazjum  
za 2014 rok oraz przeanalizował: zatrudnienie 
w Gimnazjum za 2014 rok, poziom wykształ-
cenia nauczycieli i awans zawodowy, poziom 
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników  
na dzień 31.12.2014 r, plan i realizację remon-
tów i inwestycji w 2014 roku.

Wnioski i zalecenia pokontrolne zawarto 
w załączonym do akt protokole Komisji Re-
wizyjnej wraz z kompletem dokumentacji.

Na swym kolejnym posiedzeniu w dniu 
12 maja 2015 r. Komisja Rewizyjna w pełnym 
składzie osobowym, w obecności zaproszo-
nych na posiedzenie: Pani Grażyny Cier-
pis-Przysuchy – sekretarza Gminy oraz Pani 
Gabrieli Morgi – kierownika Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Przestrzennej rozpatry-
wała treść skargi złożonej przez mieszkankę 
gminy Teresin na bezczynność Wójta Gminy. 
Po analizie treści skargi dodatkowych wyja-
śnień udzieliła członkom Komisji Rewizyjnej 
Pani Gabriela Morga. Obszerne wyjaśnienia 
i stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie 
skargi załączone jest w dokumentacji i dołą-
czone do akt Komisji. 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę 
Gminy planem pracy Komisja Rewizyjna  
w maju 2015 roku pracowała nad analizą wy-
konania budżetu gminy za 2014 rok. Prace 
zakończyły się sporządzonym i podpisanym 
przez wszystkich członków Komisji protoko-
łem z posiedzenia oraz wnioskiem do Rady 
Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi-
ny Teresin absolutorium za 2014 rok. Komi-
sja Rewizyjna, oceniając realizację budżetu  
za 2014 rok nie stwierdziła przekroczenia 
wydatków budżetowych, jak również prze-
kroczenia zakresu upoważnień do zaciągania 

zobowiązań obciążających budżet. Nie stwier-
dzono również naruszenia zasad udzielania 
dotacji z budżetu gminy, ani przekroczenia 
dyscypliny finansów publicznych. Komisja 
stwierdziła, że budżet 2014 roku wykonano 
na poziomie bardzo dobrym, o czym świad-
czą wysokie wskaźniki jego realizacji zarów-
no po stronie dochodów, jak i wydatków. 

Kolejnym punktem realizowanego przez 
Komisję Rewizyjną planu pracy była oce-
na wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2015 roku. Członkowie Komisji przeanali-
zowali wszystkie wskaźniki wykonania po-
szczególnych pozycji dochodów i wydatków  
w I półroczu 2015 r. Szczegółowych informa-
cji udzielała Pani Jadwiga Durczak – skarb-
nik Gminy. Wyniki prac zawarto w protokole  
z posiedzenia z dnia 3 września 2015 r. 

Na tym samym posiedzeniu Komisja za-
jęła się rozpatrzeniem skargi na działania 
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz na bezczynność Wójta Gminy. Komisja 
wnikliwie zapoznała się z treścią skargi zło-
żonej przez pracownika Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Członkowie Komisji wysłuchali 
argumentów skarżącej, która została zapro-
szona na posiedzenie Komisji oraz wyjaśnień 
udzielonych przez dyrektora Biblioteki Pa-
nią  Aleksandrę Starus. Komisja Rewizyjna, 
po zbadaniu i analizie przedmiotowej spra-
wy i przeprowadzeniu postępowania wyja-
śniającego uznała za bezzasadny postawiony  
w skardze zarzut nierównego traktowania 
pracowników przez dyrektora Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w zakresie ustalania wyna-
grodzeń, jak również bezzasadny postawiony 
Wójtowi Gminy zarzut bezczynności wobec 
podnoszonych w skardze działań dyrektora. 
Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy 
z wnioskiem o uznanie skargi za bezzasadną. 

W listopadzie 2015 r. Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła kontrolę kompleksową w za-
kresie działalności i wydatków budżetowych 
za rok 2014 w Szkole Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Kontrolę 
przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 
Jerzy Wójcik – przewodniczący zespołu oraz 
członkowie: Jan Mitrowski, Zbigniew Bieder-
ka, Małgorzata Matejka i Janusz Paradowski, 
w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej 
Pani Alicji Jachimczyk. Informacji udzielała 
również główna księgowa Pani Małgorzata 
Haber. Zespół kontrolny poddał analizie na-
stępujące dokumenty:

bilans jednostki budżetowej sporządzo-
ny na dzień 31 grudnia 2014 roku, plan wy-
datków budżetowych zgodnie z paragrafami  
i rozdziałami na rok 2014, zestawienie zmian 

w funduszu jednostki sporządzone na dzień 
31 grudnia 2014 r., roczne sprawozdania  
Rb-28S z wykonania planu wydatków budże-
towych, wykaz kadry pedagogicznej zatrud-
nionej w Szkole Podstawowej w Teresinie.

Wyniki i wnioski z przeprowadzonej kon-
troli zawarto w protokole załączonym do akt 
Komisji Rewizyjnej wraz z kompletem doku-
mentacji.

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 
r. Komisja Rewizyjna ustaliła jednogłośnie 
propozycję planu pracy na 2016 rok. Protokół 
z propozycją planu pracy dołączono do akt 
Komisji Rewizyjnej. 

Kończąc to sprawozdanie pragnę podzię-
kować członkom Komisji Rewizyjnej za trud  
i osobiste zaangażowanie, upór i dociekli-
wość w dążeniu do rzetelnej oceny kontrolo-
wanych jednostek oraz pracownikowi Biura 
Rady Gminy za całoroczną współpracę. Życzę 
wszystkim dalszej owocnej współpracy .

Jerzy Wójcik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (46) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 46 862 96 57, 46 862 83 64 biuro@it3.pl, www.it3.pl

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

Z okazji 225. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja 
oraz Święta Straży Pożarnych serdecznie zapraszamy we wtorek 3 maja br. na 
uroczystości do Mikołajewa.

Program uroczystości:

godz. 12.30 – Msza święta w intencji Ojczyzny i OSP

godz. 13.20 – Koncert patriotyczny w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły 
                        Muzycznej w Sochaczewie

godz. 13.40 – Uroczysta zbiórka pododdziałów OSP i wręczenie medali

godz. 14.00 – Uroczysty przejazd kolumny pojazdów OSP z Mikołajewa 
                        do Paprotni „Traktem Św. Jana Pawła II”

225. ROCZNICA KONSTYTUCJI MAJOWEJ I ŚWIĘTO 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Teresin została zapro-
szona do udziału w programie 
profilaktycznym „Zadbaj o serce  
i ciesz się życiem” finansowanego 
z funduszy norweskich. Celem 
jego jest zmniejszenie zacho-
rowalności oraz umieralności 
mieszkańców powiatu żyrar-
dowskiego i powiatów ościen-
nych spowodowanej chorobami 
układu krążenia oraz wydłużenie 

średniego czasu życia. W dniu 
4 czerwca 2016 r. w godzinach 
7.30 - 11.00 w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Teresin od-
będzie się kolejna tura badań 
przesiewowych z krwi, na którą 
zapraszamy mieszkańców Gmi-
ny Teresin, którzy ukończyli 35 
rok życia. Udział w programie 
oraz wszystkie realizowane w jego 
ramach badania oraz konsultacje 

lekarskie są całkowicie bezpłatne. 
Aby wziąć w nim udział należy 
umówić się na wizytę w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy Teresin osobiście lub pod 
numerem telefonu 46 864 25 65, 
e-mail. biuroobslugimieszkan-
cow@teresin.pl. Osoby, u których 
wykryte zostaną nieprawidłowo-
ści będą skierowane do etapu II 
obejmującego indywidualne kon-

sultacje lekarskie. W III etapie 
zakwalifikowani do niego uczest-
nicy będą skierowani na badanie 
EKG oraz wizytę u lekarza kar-
diologa w Szpitalu w Żyrardowie. 
Otrzymają oni również bezpłatne 
elektroniczne ciśnieniomierze 
nadgarstkowe. 

Wójt Gminy Teresin za-
prasza mieszkańców gminy na 
bezpłatne badania OSTEOPO-
ROZY wykonywane przez firmę 
OSTEOMED, które odbędą się 
przy Urzędzie Gminy Teresin 20 
maja 2016 roku w godzinach 
9.00-19.00.

Badanie jest całkowicie bez-
bolesne, trwa kilka minut i pole-
ga na wykonaniu prześwietlenia 
(skanu) szyjki kości udowej lub 
kręgosłupa - odcinek lędźwiowy. 
Jest ono kierowane szczególnie 
do osób: powyżej 50 roku życia, 
kobiet w okresie menopauzal-

nym, prowadzących siedzący 
tryb życia, mających problemy  
z tarczycą, ze stawami, z cukrzy-
cą, nieprawidłowa dieta, itp. ale 
także wszystkich tych którzy chcą 
poznać stan swoich kości. Na ba-
danie można się zapisać osobiście 
w Biurze Obsługi Mieszkańców 

Urzędu Gminy Teresin lub tele-
fonicznie 46 864 25 65, e-mail. 
biuroobslugimieszkancow@tere-
sin.pl.

Izabela Andryszczyk
UG Teresin

 Gmina Teresin zamierza przy-
stąpić do projektu, realizowanego 
przy współfinansowaniu ze środ-
ków z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – 
Odnawialne źródła energii (OZE).

Projekt będzie polegał na bu-
dowie różnych rodzajów instalacji 
OZE, w tym w szczególności in-
stalacji kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej i kotłów na biomasę, ale 

również pomp ciepła i instalacji 
fotowoltaicznych, zlokalizowanych 
na budynkach mieszkalnych i ko-
munalnych, położonych na terenie 
gminy.

Przewidywane dofinansowa-
nie wyniesie maksymalnie do 80% 
kosztów kwalifikowanych.

W piątek 22 kwietnia w Zespole 
Szkół w Teresinie odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami zainteresowa-
nymi tym gminnym projektem. Te-
raz po zebraniu wszystkich ankiet 
oraz konsultacjach z ekspertami 

określony zostanie zakres projek-
tu, wysokość udziału finansowego 
mieszkańców i inne szczegóły tego 
ekologicznego przedsięwzięcia.

Opinie na temat funkcjonalno-
ści i efektywności różnych rodza-
jów OZE nie są jednorodne. Warto 
przed podjęciem decyzji zapoznać 
się z nimi.

Mieszkańców zainteresowa-
nych przystąpieniem do projektu 
prosimy o kontakt pod numer tele-
fonu:  46 864 25 67 

Zadbaj o serce - zapraszamy na bezpłatne badania

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  
– SZANSĄ NA NIŻSZE RACHUNKI

Bezpłatne badania osteoporozy w Urzędzie Gminy Teresin



7Numer 4/2016

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

Dobra wiadomość dla miłośników lokalnej 
historii. W połowie kwietnia w Wydawnictwie 
Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie ukazało  
się drugie, poprawione wydanie książki pana Hen-
ryka Kucharskiego „Okruchy wspomnień”. Przy-
pomnijmy, że ta wyjątkowa regionalna publikacja 
napisana przez Honorowego Obywatela Gminy 
Teresin wydana została po raz pierwszy w 2013 
roku, a jej uroczysta promocja odbyła się w „Kuźni 
Napoleońskiej” w Paprotni. 

„Okruchy wspomnień” od początku stały  
się lokalnym hitem, a pojedyncze egzemplarze do-
tarły nawet do … teresińskiej polonii w Australii 
i USA. Nakład szybko został wyczerpany; dlatego 
rosnące zainteresowanie publikacją zmotywowało 
nas do jej wznowienia. 

Dziś macie Państwo przed sobą drugie, zmie-
nione wydanie tej niezwykle cennej  publikacji. 
Wydawcą książki jest Rodzina Państwa Kuchar-
skich z finansowym wsparciem Gminy Teresin. 

„Okruchy wspomnień” szczególnie polecamy śred-
niemu i młodemu pokoleniu.  Doskonała pamięć  
i wyjątkowa narracja Autora pozwala przenieść się 
do Teresina, którego już nie ma: cygańskich tabo-
rów i mieszczańskich biesiad w teresińskim lesie, 
pierwszych mieszkańców parcelowanej Paprotni  
i Teresina oraz początków Niepokalanowa. Nasz 
Kapitan wyjaśnia również zagadkę lokalizacji 
Poczty Teresin w…Paprotni. Oczywiście, nie mo-
gło tu zabraknąć początków straży pożarnej. Osob-
na kartę stanowią wspomnienia z bardzo trudnych 
czasów okupacji. 

Ogromną wartością książki są własnoręczne 
mapy Autora, niepublikowane archiwalne foto-
grafie oraz te wykonane przez Grzegorza Szkopa, 
mieszkańca Teresina. Książka jest dostępna w Te-
resińskim Ośrodku Kultury, sklepie z dewocjona-
liami w Niepokalanowie oraz w domu Autora przy 
ul. Strażackiej 7 w Granicach. 

Zgodnie z harmonogramem 
działania sołectwa Szymanów, któ-
ry został uchwalony na początku 
roku przez sołtysa i radę sołecką, 
w sobotę 19 marca br. odbyło się 
drugie wiosenne sprzątanie wsi. 
Jako radny, ale przede wszystkim 
jako osoba, której zależy na dbaniu  
o środowisko i estetykę naszej miej-
scowości z wielką przyjemnością 
pojawiłem się tego dnia o godzinie 
9.00 na parkingu przy kościele.

Obecni byli również organiza-

torzy przedsięwzięcia - sołtys Ro-
bert Ziomski oraz wszyscy człon-
kowie rady sołeckiej. Dołączyło 
do nas też ok. dwudziestu miesz-
kańców sołectwa. Podzieliliśmy 
się na grupy i ruszyliśmy z ocho-
tą do pracy. Po pięciu godzinach 
efekt widoczny była tzw. „gołym 
okiem” - na przyczepie znalazło się 
60 dużych worków pełnych śmie-
ci. Dzięki uprzejmości dyrektora 
Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Marka Misiaka, zosta-

ły one wywiezione na składowisko 
odpadów.

Po zakończonej pracy wszy-
scy spotkaliśmy się przy ognisku,  
o które zadbali organizatorzy. Posi-
leni pieczonymi kiełbaskami i cie-
płą herbatą, ok. godz. 16.00 wróci-
liśmy do swoich domów.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
zaangażowanym w tę bardzo po-
żyteczną akcję. Już dziś, w imieniu 
swoim, sołtysa oraz członków rady 
sołeckiej zapraszam na kolejną im-

prezę. Tym razem będzie to turniej 
piłki nożnej drużyn środowisko-
wych, który odbędzie się na szy-
manowskim „Orliku”. Natomiast w 
sierpniu br. zapraszamy na wspól-
ną zabawę integracyjną, z kolei  
we wrześniu - na zebranie sołeckie. 
Szczegóły pojawią się na plakatach 
w terminach późniejszych.

Hubert Konecki 
radny gminy Teresin

„OKRUCHY WSPOMNIEŃ” - PONOWNIE W SPRZEDAŻY

Dbając o czyste środowisko 

GMINA TERESIN W RADIO  
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 13 maja 2016 roku  o godzinie 13.10 
–– rozmowa z Alicją Jachimczyk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 

Kolbego w Teresinie 

GMINA TERESIN W RADIO  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa 4 maja 2016 roku o godzinie 9.30 
– rozmowa z Alicją Jachimczyk, dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie 
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W kolejnych jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Teresin odbywały się 
Walne Zebrania Sprawozdawczo
-Wyborcze. Podczas obrad zabrani 
pochylali się nad absolutorium dla 
Zarządu, podsumowywali dotych-
czasową działalność, planowali 
przyszłość, niejednokrotnie też 
dokonano zmian w Zarządach po-

szczególnych jednostek.  W zebra-
niach poza członkami jednostek 
i władzami OSP uczestniczyli też 
przedstawiciele władzy samorządo-
wej gminy Teresin.

W OSP Niepokalanów obec-
ny Zarząd tworzą: br. Janusz Ku-
lak – prezes, br. Janusz Tomoń 
– wiceprezes, naczelnik, br. Jerzy 

Kozikowski – wiceprezes, o. Wie-
sław koc – sekretarz, br. Andrzej 
Kopczyński – skarbnik, a także 
br. Michał Glinka – gospodarz. 
W zebraniu uczestniczyli m.in. 
Adam Orliński, radny sejmiku 
mazowieckiego, Marek Jaworski, 
wicewójt gminy Teresin oraz st. 
bryg. Stanisław Sulenta, prorektor 
Szkoły Głównej Straży Pożarnej   
w Warszawie, a także bryg. Wie-
sław Gorzki, zastępca komendanta 
powiatowego.

W świetlicy wiejskiej w Paprot-
ni odbyło się Walne Zebranie dru-
hów z tamtejszej OSP. Wśród za-
proszonych gości byli m.in. Adam 
Orliński, radny sejmiku mazowiec-
kiego, Tadeusz Koryś, radny po-
wiatowy, wójt Marek Olechowski, 
Bogdan Linard, przewodniczący 
Rady Gminy Teresin, bryg. Piotr 
Piątkowski, komendant powiato-
wy PSP w Sochaczewie oraz Marek 
Misiak, dyrektor Gminnego Zakła-

du Gospodarki Komunalnej i kpt. 
Henryk Kucharski. 

Podczas obrad wybrano m.in. 
delegatów na Zjazd Gminny ZOSP 
RP i przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP: 
dh Andrzeja Tkaczyka, dh Witol-
da Adamczyka, dh Mariusza Tka-
czyka, dh Macieja Liberadzkiego. 
Zaprzysiężono ośmiu nowych dru-
hów wstępujących w szeregi straży. 
Wybrano nowy Zarząd w składzie: 
dh. Andrzej Tkaczyk - prezes, dh. 
Maciej Liberadzki - wiceprezes, 
dh. Witold Adamczyk – wiceprezes 
naczelnik, dh. Mariusz Tkaczyk - 
zastępca naczelnika, dh. Wojciech 
Sitarski - sekretarz, dh. Krzysztof 
Szram - gospodarz, dh. Michał Do-
rodziński - skarbnik, dh. Tomasz 
Polecki - członek Zarządu. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: prze-
wodniczący dh Mateusz Beta, se-
kretarz dh Bartosz Zapora, członek 
dh Kamil Baczyński.

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W 
BANKU!

Strażackie obrady 

Każdego dnia w Polsce zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cu-
dzym lub podrobionym dokumentem:
- wyłudzenia kredytów i pożyczek,
- wynajęcia mieszkań i pokoi hotelowych ( unikanie opłat, kradzieże wy-
posażenia),
- kradzieże wypożyczonych samochodów lub innych rzeczy,
- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków.

Jakie dokumenty zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport prawo jazdy, karta pobytu.

Co robić w przypadku utraty dokumentów ?

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
2. Powiadomić Policję (jeżeli dokonano kradzieży).
3. W gminie lub placówce konsularnej wyrabiamy nowy dokument.

Gdzie zastrzegać dokumenty ?

1.W dowolnej placówce swojego Banku.
2.Gdy ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien iść do banku przyjmu-
jącego zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów ( aktualna lista znajduje 
się na stronie internetowej www.DokumentyZastrzeżone.pl).
Wystarczy zastrzec dokument w jednym oddziale, aby dane automatycznie 
trafiły do każdego banku, firmy lub instytucji korzystającej z Systemu DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE.
3.Za pomocą usługi Alert Strażnik Kredytu, która można zamówić na por-
talu www.bik.pl

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ?

Dane trafiają do wszystkich banków i innych uczestników systemu, 
np. operatorzy telefonii komórkowych, placówki poczty, pośrednicy fi-
nansowi, agencje rozliczeniowe, firmy leasingowe, notariusze, firmy 
ochroniarskie, hotele, wypożyczalnie i agencje pośrednictwa sprzedaży  

i wynajmu nieruchomości.

System Zastrzegania Kart został uruchomiony 1 stycznia 2014 roku 
przez Związek Banków Polskich. Jest to narzędzie, które pozwala na szyb-
kie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatni-
czych. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (+ 48) 828 828 828 i za-
strzec swoją kartę. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej 
porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest 
dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wy-
dawca karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. 
Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty ) jest 
koszt połączenia, zgodny z tabelą opłat jego operatora. 

WIELE BANKÓW.
JEDEN NUMER DO ZASTRZEGANIA KART.
(+ 48 ) 828 828 828
Zapamiętaj i zapisz
Opracowano na podstawie kampanii informacyjnej Centrum Prawa Ban-
kowego i Informacji
www.cpb.pl
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W tym numerze naszego miesięcznika 
przedstawiamy ciekawe dzieje Strug, dziś 
małej wsi leżącej w południowo – zachod-
niej części gminy Teresin, liczącej tylko 36 
mieszkańców. W 1810 roku przyszła na tu 
na świat Barbara Czarnowska, bohaterka 
Powstania Listopadowego. Jej barwny ży-
ciorys możemy poznać z książki Artura 
Nadolskiego ,, Z szablą na Moskala’’, któ-
ra ukazała się w wydawnictwie ,, Rytm’’  
i jest nadal dostępna w sieciach księgarskich. 
O dawnej świetności i znaczeniu Strug świad-
czy dziś ciekawy zespół pałacowy wybudowa-
ny przez Kronenbergów,  bogatych warszaw-
skich bankierów żydowskiego pochodzenia, 
mecenasów polskiej kultury,  w II połowie 
XIX wieku . Historia Strug zaczyna się jednak 
wcześniej…

                      

STRUGI –  KMICIC, POWSTANIE LI-
STOPADOWE I … MUZEUM JAPOŃSKIE

              
Dawniej wieś nosiła nazwę Struga.  

Tu znajduje się wspomniane przez Henryka 
Sienkiewicza w „Potopie” miejsce noclegu Kmi-
cica w drodze na Jasną Górę. Na początku XIX 
wieku Strugi należały do rodziny Łuszczew-
skich. Jan Paweł Łuszczewski, właściciel m.in. 
Strug, był posłem na Sejm Wielki (1788 - 
1792), członkiem stronnictwa patriotycznego 
i współtwórcą Konstytucji 3 Maja. Przyjaźnił 
się z Janem Pawłem Woroniczem, później-
szym prymasem. Następnie pełnił funkcję 
ministra spraw wewnętrznych i religijnych 
Księstwa Warszawskiego. Tu w Strugach prze-
chowywane były archiwalia wolnomularskie.  
W tym czasie Łuszczewski wydzierżawił Stru-
gi (ok.300 ha) rodzinie Czarnowskich. To  
w tej rodzinie w Strugach w 1810 roku przyszła  

na świat Barbara Czarnowska, pierwsza kobie-
ta - oficer wojsk polskich, odznaczona Srebr-
nym Krzyżem Virtuti Militari za dowodzenie  
w bitwie pod Sierpcem w czasie wojny polsko - 
rosyjskiej 1831 roku. W dniu 15 sierpnia 1831 
roku między Strugami a Szymanowem miała 
miejsce potyczka. Nieznane są bliżej straty  
i zniszczenia po tej bitwie. Wiadomo nato-
miast, że przed 1830 rokiem Strugi liczyły 
14 domów i 200 chłopów pańszczyźnianych. 

Trzydzieści lat później zostało tu zaledwie 10 
mieszkańców i 2 domy. Nowymi, od 1868 roku, 
właścicielami Strug stali się Kronenbergowie. 
Postanowili na miejscu dworu Łuszczewskich 
zbudować pałac. Budowniczymi rezydencji 
byli prawdopodobnie dwaj warszawscy archi-
tekci: Jan Heurich i Jan Hinz. Jest to budynek 
murowany w stylu neorenesansowym. Został 

wzniesiony na wydłużonym planie, charak-
teryzuje go nieregularność i dość urozmaico-
na bryła. Wokół pałacu znajduje się dworski 
park krajobrazowy z końca XVIII wieku.  
W 1878 roku właścicielem Strug został Leopold 
Julian Kronenberg (1849 - 1937), finansista 
i kompozytor. Prowadził on szeroką działal-
ność społecznikowską. W należących do niego 
wsiach finansował budowę kościołów. Jemu 
zawdzięczają istnienie m.in. takie warszawskie 
instytucje jak: Towarzystwo Dobroczynności 
czy Zakład dla Sierot im. Jachowicza a także, 
w okresie trwania plebiscytu śląskiego, Komitet 
Zbiórki na Fundusz Śląski. Kronenberg współ-
finansował też Filharmonię Narodową w War-
szawie i wydruk partytury „Halki” Stanisława 
Moniuszki. Dla Biblioteki im. Adama Asnyka 
w Kaliszu ufundował księgozbiór liczący 10 
tysięcy tomów. W okresie I wojny światowej 
działał w Czerwonym Krzyżu. 

Drugą pasją Kronenberga były konie 
wyścigowe, a jedna ze stajni znajdowała się  
w Strugach. Pod koniec życia napisał kilka 
prac m.in. „O muzykach”. Żona Kronenberga 
Józefina Reszke była znakomitą śpiewaczką 
operową. Została primadonną Opery Paryskiej  
i Madryckiej, śpiewała w mediolańskiej La 
Scali i w Londynie. Po jej śmierci w 1892 roku 
Kronenberg sprzedał Strugi Stanisławowi Gle-
zmerowi, znanemu w Cesarstwie Rosyjskim 
i Kongresówce przemysłowcowi, członkowi 
Rady Państwa w Petersburgu. W latach 1905 
- 1907 rozbudowano budynek o tzw. „ogród zi-
mowy”. Nowy właściciel Strug zafascynowany 
kulturą Dalekiego Wschodu w 1908 roku wy-
ruszył do Japonii. Po 9 miesięcznym pobycie 
przywiózł do Strug bogatą kolekcję, wystawio-
ną w specjalnym Pawilonie Japońskim (1912 
r). „Muzeum Japońskie” w Strugach stało się 
w ten sposób pierwszą placówką muzealną na 
ziemi sochaczewskiej. W 1919 roku Glezme-
rowie przekazali kolekcję do Muzeum Naro-
dowego w Warszawie. Obydwaj Glezmerowie 
pochowani są na cmentarzu w Mikołajewie. 

Ostatnim dziedzicem Strug był Grzybow-
ski. Po II wojnie światowej Strugi przeszły  
na własność państwa. Pałac przekształcono 
na mieszkania dla pracowników miejscowego 
PGR - u. Obecnie zabytkowy pałac Kronen-
bergów jest w rękach prywatnych.  Do 1954 
roku Strugi należały do gminy Szymanów,  
w latach 1954 - 1972 do gromady Szymanów. 
Jako ciekawostkę warto podać, że w 1972 roku  
w Strugach prowadzono na dużą skalę odwierty  
w poszukiwaniu złóż mineralnych. 

Marek Jaworski

* Autor tekstu korzystał z książki Ar-
tura Nadolskiego „Z szablą na Moskala”  
i „Z dziejów Ziemi Sochaczewskiej” Wojcie-
cha Turczyka. 

LOKALNY KĄCIK HISTORYCZNY
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Mimo, że piątek 1 kwiet-
nia to z pewnością nie był  
to żart prima aprilisowy. Tere-
siński Ośrodek Kultury zaprosił 
fanów bardzo dobrej muzyki  
na wyjątkowy koncert znanego 
zespołu Boogie Boys. Grupa 
od początku swojego istnienia, 

czyli od roku 2002 odwiedziła 
niemal wszystkie kraje europej-
skie plus kilka na innych kon-
tynentach. W swoim dorobku 
mają trzy studyjne albumy, a ich 
koncerty cieszą się wyjątkową 
popularnością wszędzie tam, 
gdzie się pojawią. I tak było  

też na deskach TOK-u. Nie 
pierwsze zresztą raz, bo to już 
trzecia wizyta Boogie Boys’ów 
w Teresinie. Tym razem prima 
aprilisowa data świetnia zgrała 
się z występem artystów - żar-
tom muzycznym i szalonej za-
bawy nie było końca. 

Z okazji Roku Miłosierdzia, 
w niedzielę 3 kwietnia br. uczen-
nice kl. III gimnazjum Sióstr 
Niepokalanek oraz I i II kl. tam-
tejszego liceum przedstawiły mu-
sical o Bożym Miłosierdziu i św. 
Faustynie pt. „Miłosierdzie Boże 
w duszy mojej”. Był to przede 
wszystkim życiorys św. Faustyny, 
oparty na tekstach z „Dziennicz-
ka” świętej. 

Muzykę i scenariusz  
do musicalu napisała s. Benedet-

ta, natomiast reżyserią zajęła się s. 
Beata. Sceny z życia Faustyny prze-
platane były licznymi piosenkami  
w wykonaniu naszych dwóch 
solistek i chórku. W postać Fau-
styny wcieliła się Sylwia Jurek 
z kl. II LO, natomiast Jezusa 
zagrała Natalia Cywińska z kl. 
I LO. Obie dziewczyny mają 
mocne, charakterystyczne głosy  
i wspaniale poradziły sobie z for-
mą musicalu. 

Boogie Boys koncertowali w Teresinie

Szymanowski musical
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Świętowali Złote Gody
Siedem par małżeńskich z gminy Teresin świętowało jubileusz Złotych Godów. Zgodnie z tradycją jubilaci zostali zaproszeni wraz z najbliższą rodziną 

na uroczyste obchody zorganizowane przez gminne władze samorządowe.  W sali rubinowej hotelu „Kuźnia Napoleońska” zostali uhonorowani Odzna-
czeniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale, pamiątkowe dyplomy i bukiety kwiatów wręczał najważniejszym 
tego dnia gościom wójt Marek Olechowski w towarzystwie Jolanty Kononowicz, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Teresinie, wicewójta Marka 
Jaworskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lecha Kaźmierczaka. 

Były życzenia, kwiaty, odznaczenia i łzy wzruszenia. Czcigodni Jubilaci zaproszeni zostali do wspólnej fotografii, a następnie wraz z zaproszonymi 
gośćmi na uroczysty poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. W muzyczny nastrój wprowadził wszystkich zespół z Teresińskiego Ośrodka Kultury. 

To zaległe obchody jubileuszowe, bo miały odbyć się w roku ubiegłym. Jednak z uwagi na wybory prezydenckie, procedura honorowania par małżeń-
skich medalami Prezydenta RP Andrzeja Dudy mogła najwcześniej odbyć się właśnie teraz. 

Wśród świętujących par były następujące małżeństwa: Maria i Kazimierz Gawińscy, Władysława i Jerzy Górscy, Danuta i Marian Kasperscy,  
Teresa i Andrzej Kołodziejak, Danuta i Ryszard Mecheccy, Barbara i Kazimierz Pietrzak, Teodozja i Zygmunt Wójcik. 

Do życzeń dla Złotych Jubilatów wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia na kolejne długie lata spędzone razem w zdrowiu dołącza się redakcja 
miesięcznika „Prosto z Gminy”. 

Obchody jubileuszu Złotych Godów odbędą się w gminie Teresin jeszcze raz w tym roku kalendarzowym. Tym razem świętować będą pary, które 
zawarły związek małżeński w 1966 roku. 

Marcin Odolczyk





Dwa tytuły mistrzowskie plus cztery 
brązowe krążki – tak wspaniałym dorob-
kiem zakończyła się dla zapaśników LKS     
Mazowsze Teresin tegoroczna edycja Mi-
strzostw Polski Juniorów w zapasach w stylu 
wolnym. 

Blisko 130 najlepszych zapaśników  
z kraju z 53 klubów rywalizowała na matach 
w hali sportowo-widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.  
To impreza nie tylko jedna z największych  
w tej kategorii wiekowej w polskich zapa-
sach, ale też na pewno wzorowo zorgani-
zowana, co na każdym kroku podkreślali 
uczestnicy i goście zawodów. Był wśród nich 
m.in. Andrzej Supron, mistrz świata i Eu-
ropy, wicemistrz olimpijski, a także Artur 
Ordak, wiceprezes Polskiego Związku Zapa-
śniczego i Andrzej Głaz, sekretarz PZZ.

Dwudniowe (1-2 kwietnia) zmagania 
oficjalnie otworzył wójt Marek Olechow-
ski. Najwięcej emocji przyniosły wieczorne 
walki finałowe. Gospodarze gorąco dopin-
gowani przez licznie zebraną publiczność 
zaprezentowali się z jak najlepszej strony, 
większość pojedynków wygrywając przed 
czasem. Najlepsze wyniki wśród naszych 

zanotowali - Kamil Rybicki (kat. wag. do 
74kg) oraz Wiktor Szmulaj (kat. wag. do 
60kg) - obaj w pięknym stylu sięgnęli po ty-
tuły Mistrzów Polski Juniorów. Na trzecim 
stopniu podium stanęli - Dominik Lubelski 
(kat. wag. 50kg), Kamil Banaszek (kat. wag. 
66kg), Michał Szymański (84kg) oraz Karol 
Turczyński (kat. wag. 120kg), oni także za-
sługują na ogromne brawa.

Kamil Banaszek pierwszy rok startuje  
w grupie wiekowej juniorów i zdobyty przez 
niego brązowy medal, należy uznać za jego 
bardzo dobry występ. W tej samej wadze, 
co Kamil Banaszek, startował również Kon-
rad Króliczak, który jako jedyny z naszej 
siódemki na podium nie stanął. Ale i jemu 
należy oddać hołd za wspaniałą postawę, ta-
nio skóry nie sprzedał. A pamiętajmy, że do 
Teresina przyjechała przecież cała krajowa 
czołówka juniorów.

Kamil Rybicki zdobył swój trzeci kolej-
ny tytuł Mistrza Polski Juniorów, wszyst-
kie swoje walki wygrał na skutek przewagi 
technicznej i nie stracił ani jednego punktu 
technicznego.

Wiktor Szmulaj w Teresinie wywalczył 
swój pierwszy tytuł Mistrza Polski Juniorów, 

podobnie jak Kamil wygrał wszystkie swoje 
walki przed upływem regulaminowego cza-
su i nie stracił ani jednego punktu technicz-
nego.

Postawa Kamila i Wiktora została do-
ceniona przez obserwatorów zawodów, 
wspólnie z Kamilem Kościółkiem (ZKS Stal 
Rzeszów), zostali wybrani najlepszymi za-
wodnikami mistrzostw, a nagrody wręczył 
im Ryszard Niedźwiedzki prezes LKS Ma-
zowsze Teresin.

Znakomite wyniki gospodarzy mi-
strzostw znacząco wpłynęły na klasyfikację 
klubową turnieju. LKS Mazowsze Teresin 
zdecydowanie tę tabelę wygrał. W klasyfika-
cji wojewódzkiej mazowieckie również oka-
zało się najlepsze wyprzedzając 13 innych 
województw. 

Brawa dla naszych zapaśników i dla ca-
łej kadry trenerów Teresina, którą tworzą 
- Artur Albinowski, Ryszard Niedźwiedzki, 
Ryszard Śliwiński, Sławomir Rogoziński, 
Jacek Szymański, Robert Rybicki i Krzysztof 
Walencik. Sponsorem strategicznym klubu 
LKS Mazowsze Teresin jest firma „Greiner
-Packaging”.

Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 
- mamy sześć medali! 
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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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Rozmowa z Ewą Odolczyk, 
dyrektor Zespołu Szkół im. 
Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Teresinie.

- Od nowego roku szkolne-
go 2016/2017 wiele w Państwa 
placówce się zmienia…

- O tak, staramy się, by jedy-
na publiczna szkoła ponadgim-
nazjalna w powiecie funkcjonu-
jąca na terenie wiejskim, mocno 
podążała właściwą ścieżką pręż-
nego rozwoju. To dla mnie prio-
rytet, bo choć ze szkołą jestem 
związana od 20 lat , to moim 
marzeniem jest, by była jedną 
z najlepszych i najbezpieczniej-
szych nie tylko na terenie po-
wiatu. Jako dyrektor muszę stać  
na straży, by tak się właśnie dzia-
ło. 

- Na czym polegają zapo-
wiadane zmiany?

- Od września otwiera-
my zupełne nowe kierunki, 
których ewidentnie brakuje  
na naszym terenie, a których ab-
solwenci z pewnością będę po-
szukiwani na rynku pracy. Będzie  
to technikum kolejowe, w któ-
rym uczniowie otrzymują ty-
tuł technik elektroenergetyk 
pojazdów szynowych. W dniu 
21 kwietnia podpisaliśmy w tej 
sprawie umowę o ścisłej współ-
pracy ze Spółką Koleje Mazo-
wieckie, które obejmują patro-
natem nową powstałą klasę.  

To nie tylko pomoc  
w sferze dydaktycznej. 
Nasi uczniowie zostaną 
objęci programem prak-
tyk, a najlepsi systemem 
stypendialnym. Tego 
typu szkoła jest jedyną 
w powiecie sochaczew-
skim i jedną z niewielu 
w naszym wojewódz-
twie. Ściśle współpracu-
jemy z Technikum Kole-
jowym w Warszawie.

- Pracy dla kończą-
cych ten kierunek też 
chyba nie zabraknie?

- Przypomnę, że Ko-
leje Mazowieckie są na 
etapie realizacji dużej 
inwestycji w Sochacze-
wie i zapewniają nas, 
że już na wstępie będę 

potrzebowali ok. 250 wykwalifi-
kowanych pracowników, w tym 
właśnie dla absolwentów techni-
kum kolejowego. 

- To nie koniec nowości?
- Kolejnym bardzo poszu-

kiwanym zawodem na rynku 
pracy, o czym informują nas 
zaprzyjaźnione firmy, jest elek-
tryk. Stąd zdecydowaliśmy  
na otwarcie kolejnego kierunku 
kształcenia, tym razem w zasad-
niczej szkole zawodowej.

- Zatem nowe kierunki 
edukacji w teresińskim Zespole 
Szkół wynikają z rozmów z lo-
kalnymi przedsiębiorcami?

- Właśnie tak, te nowe kie-
runki są efektem wyników 
sondy, jaką przeprowadziliśmy 
wśród zakładów pracy na temat 
tego, jaki zawód jest i będzie  
w najbliższych latach poszuki-
wany na naszym rynku pracy. 
Zapraszamy nie tylko młodzież 
gimnazjów z terenu powiatu 
sochaczewskiego, ale też z po-
wiatów ościennych np. z żyrar-
dowskiego, grodziskiego, łowic-
kiego, warszawsko-zachodniego 
i innych. Myślimy też o zorgani-
zowaniu dojazdu do szkoły, ale 
na razie jest to w sferze rozmów. 
Mam nadzieję, że się uda. 

- A przecież technikum ko-
lejowe i zawodówka z zakresu 
elektryki, to nie jedyne szkoły 

proponowane od września tego 
roku?

- Poza wymienionymi szko-
łami oferujemy kandydatom 
naukę w zawodach: technik logi-
styk, technik mechanik, technik 
mechanizacji rolnictwa, technik 
urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej czy też mecha-
nik pojazdów samochodowych. 
Wszystkie dotąd cieszyły się 
uznaniem i mam nadzieję, ze tak 
będzie w dalszym ciągu. 

- Objęła Pani stanowisko 
dyrektora od września 2015 
roku, a przez ten czas szkoła 
nawiązała współpracę z wielo-
ma przedsiębiorstwami…

- Bardzo nas cieszy fakt, że 
wiele prestiżowych podmiotów 
zgodziło się na współdziałanie 
z naszą placówką. Wspomnę  
tu choćby o Geotermii Mazo-
wieckiej, która objęła patro-
natem klasę związaną z od-
nawialnymi źródłami energii. 
Dosłownie przed kilkunastoma 
dniami podpisaliśmy kolejną 
umowę, tym razem z teresińską 
firmą Saga Poland, która zaj-
muje się produkcją części dla 
motoryzacji. Wcześniej prowa-
dziliśmy rozmowy z polsko-wło-
skim przedsiębiorstwem T&R 
Technology & Renewal, które  
od trzynastu lat na stałe wpisało 
się w krajowy i europejski rynek 
obróbki skrawaniem z wykorzy-

staniem wielowrzecionowych 
automatów tokarskich pręto-
wych, które również skutkują 
podpisaniem umowy o współ-
pracy i kształceniu naszych 
uczniów w nowoczesnych wa-
runkach. Tak jak już wspomnia-
łam wcześniej, również cieszy 
nas współpraca z Kolejami Ma-
zowieckimi, których przedsta-
wiciele odwiedzili naszą szkołę  
i są zdecydowani w zainwesto-
wanie na poczet szkolenia przy-
szłych kadr. Niebawem spotkam 
się z kolejnymi pracodawcami 
- p. Wojciechem Zasadzińskim, 
prezesem Greiner Packaging 
oraz przedstawicielem firmy 
REMO CAR, p. Jarosławem 
Zwolińskim, z którymi również 
będziemy rozmawiać o ścisłej 
współpracy w zakresie edukacji.  

- Z naszej rozmowy wnio-
skuję, że edukacyjnym priory-
tetem Zespołu Szkół w Teresi-
nie jest to, by absolwenci nie 
mieli problemów ze znalezie-
niem pracy, a to bardzo ważne 
w obecnych czasach…

- To jest nasz priorytet, wy-
kształcić ucznia w taki sposób  
i w takich warunkach, by po-
tem miał bardzo realne szanse 
na znalezienie satysfakcjonu-
jącej pracy. Dążymy do tego,  
by nasi absolwenci nie stawali 
się beneficjentami Urzędu Pra-
cy, to jest dla nas bardzo istot-

Nasi absolwenci nie będą bezrobotni  
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ne. Na rynku brakuje fachow-
ców, my wiemy jakich i dlatego 
decydujemy się na te kierunki,  
o których wspominałam. Mło-
dy człowiek pragnie mieć dobrą 
pracę, a do tego potrzebne są od-
powiednie kwalifikacje. My, jako 
szkoła staramy się o pamiętać. 
Ale nie tylko o tym, bo wielką 
uwagę przykładamy też do tych 
uczniów, którzy po ukończe-
niu szkoły ponadgimnazjalnej 
chcę dalej kształcić się na stud-
niach wyższych. Bardzo wielu 
naszych absolwentów dziś z po-
wodzeniem radzi sobie na pre-
stiżowych wyższych uczelniach  
i to nas bardzo cieszy i motywuje 
do dalszego działania.

- Z uwagi na to, że Tere-
sin to też centrum magazyno-

we, również macie ofertę dla 
uczniów w tym zakresie?

- Technikum logistyczne cie-
szy się bardzo dobrą opinią, nasi 
uczniowie odbywają praktyki  
w zlokalizowanych na terenie 
gminy licznych przedsiębiorstw 
logistycznych i spedycyjnych. 
Tam również znalazło już pra-
cę grono naszych absolwentów.  
Z tego, co wiem, pracodawcy  
są z nich bardzo zadowoleni. Lo-
gistyk to renomowany zawód nie 
tylko na krajowym rynku pracy, 
ale także europejskim.

- W dalszym ciągu  
w uczniowie Zespołu Szkół 
mogą korzystać z bezpłatnego 
kursu na prawo jazdy w ramach 
zajęć lekcyjnych?

- Tak. W ramach programu 

nauczania w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych 
uczniowie przechodzą szkolenie 
w zakresie znajomości przepi-
sów ruchu drogowego, uzupeł-
niając je praktyczną nauką jaz-
dy, a kolejnym etapem jest już 
państwowy egzamin na prawo 
jazdy kategorii „B”. Możliwość 
zdobycia prawa jazdy kategorii 
„B” i „T” mają również ucznio-
wie technikum mechanizacji 
rolnictwa.

- Tak na koniec poproszę 
jeszcze o słowo do kandydatów 
do szkoły, czym jeszcze można 
nakłonić ich, by uczyli się w Ze-
spole Szkół w Teresinie?

- Oczywiście zapraszam 
wszystkich, którzy myślą o swo-
jej przyszłości. Decydując się  

na naszą szkołę na pewno nie 
będą bezrobotni, a to jeden  
z najważniejszych elementów 
kształcenia. Szkoła w Teresinie 
jest małą szkołą, dzięki temu jest 
szkołą bezpieczną, uczeń nie jest 
anonimowy, panuje tu rodzinna 
atmosfera. Na pewno będzie-
cie czuli się tu dobrze i spełni-
cie swoje marzenia. Przyszłych 
uczniów i ich rodziców serdecz-
nie zapraszam każdego dnia, 
mogą do nas przyjść i na własne 
oczy zobaczyć szkołę i jej zaple-
cze, porozmawiać z nauczyciela-
mi i uczniami i przekonać się, że 
warto nam zaufać.

W dniu 21 marca br. w Szkole Podstawowej w 
Paprotni miało miejsce wiosenne sprzątanie świata 
wraz z poszukiwaniem upragnionej Pani Wiosny. 

Śmieci było co niemiara, zatem uczniowie mie-
li co robić. Pogoda dopisała, słońce przyświecało 
wesoło i radośnie. Pani Wiosna zapewne ucieszyła 
się z widoku wystrojonych dzieci i haseł, demon-
strowanych przez każdą klasę. Przy okazji najstarsi 
uczniowie szkoły przygotowali powtórkę stosowa-
nia recyklingu. Każdemu zawsze się to przydaje.

Po skończonej pracy i wyprawie na świeżym 
wiosennym powietrzu uczniowie objadali się gril-
lowanymi kiełbaskami i chlebkiem, popijając ciepłą 
herbatką. Przyjemne z pożytecznym to dobre i miłe 
połączenie.

SP Paprotnia

Wiosno, wiosenko… 



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

Pod takim tytułem ukazał się 
na portalu internetowym warsza-
wa.naszemiasto.pl bardzo ciekawy 
artykuł o naszych niepokalanow-
skich dzielnych druhach. W dobie 
zbliżającego się jubileuszu OSP 
Niepokalanów przedstawiamy 
Państwu pełną treść materiału.

Gdy wybucha pożar, prze-
rywają modlitwę, rzucają prace 
klasztorne i ruszają na ratunek 
płonącym budynkom. Choć 
zdarza się, że wyjeżdżają także 
do kotów uwięzionych na drze-
wach. Franciszkanie z Niepoka-
lanowa koło Warszawy interwe-
niują rocznie nawet tysiąc razy.

Strażacy w habitach

Remiza w Niepokalanowie 
nie różni się od zwykłej świeckiej 
remizy. O duchowych związkach 
tego miejsca przypomina jedynie 
kilka subtelnych szczegółów, jak 
choćby wiszący na ścianie por-
tret ojca Maksymiliana Kolbe, 
założyciela straży. Poniżej wiszą 
strażackie mundury przypisane  
do poszczególnych braci. Od lat 
dziewięćdziesiątych to obowiąz-
kowy strój dla jeżdżących do po-
żarów zakonników. Wynika to  
z przepisów Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, którego 
częścią jest straż z Niepokalano-
wa. Nie zawsze jednak tak było. 
Zakonnicy przez lata wyjeżdża-
li na akcje w habitach, co - jak 
przyznaje prezes OSP, brat Ja-
nusz Kulak - początkowo dziwiło 
okolicznych mieszkańców. Dziś  
o nietypowym „pochodzeniu” 
strażaków przypomina głównie 
herb na masce wyjeżdżających 
spod klasztoru wozów strażac-
kich.

Dzieło ojca Maksymiliana

Zakonna straż została zało-
żona jako stowarzyszenie w 1931 
roku. W remizie pozostało jeszcze 
kilka suwenirów, przypominają-
cych o tamtych czasach - pierw-
szy (dziś zabytkowy) wóz stra-
żacki, stary ekwipunek strażaków 
oraz kilka historycznych zdjęć. 
W pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia nikt nie przypuszczał, że 
powstała dla potrzeb zakonu jed-
nostka przetrwa tyle lat.

- Ojciec Maksymilian Kol-
be założył klasztor w 1927 roku 
i nazwał go „Niepokalanów”.  

W pierwszych numerach wydawa-
nego w Grodnie „Rycerza Niepoka-
lanej” napisał, że szuka zakonni-
ków gotowych poświęcić się temu 
charyzmatowi - opowiada prezes 
OSP, brat Janusz Kulak. - Wkrót-
ce powstał najbardziej nowoczesny 
(jak na tamte czasy) klasztor oraz 
wydawnictwo religijne. Działały 
trzy generatory prądotwórcze oraz 
nowoczesne maszyny drukarskie. 
Można powiedzieć, że powstała  
tu mała wioska. Budynki były 
drewniane, kryte papą - ojciec 
Maksymilian bał się, że jeśli wy-
buchnie pożar, wszystko może pójść 
z dymem. Rzucił wtedy pomysł 
założenia straży pożarnej, ale z tą 
myślą wyjechał do Japonii, a po-
mysł podchwycili jego „następcy”. 
I tak powstała wewnętrzna straż 
pożarna, w klasztorze - dodaje.

Wkrótce potem OSP Niepo-

kalanów zaczęła także wyjeżdżać 
na akcje do okolicznych miast  
i miasteczek.

Modlitwa musi zaczekać

Straż zakonna działa nieprze-
rwanie od momentu założenia  
i służą w niej wyłącznie bracia za-
konni. Także system wyjazdów do 
pożarów nie zmienił się wiele od 
lat trzydziestych ubiegłego wieku. 
Niezależnie od pory dnia, wyko-
nywanych zajęć czy rozpoczętej 
modlitwy, bracia muszą stawić się 
na wezwanie i rzucić wszystko, 
czym aktualnie się zajmują. Dziś 
komunikacje ułatwia system po-
wiadamiania, który zawiadamia 
strażaków o zdarzeniu przez tele-
fony komórkowe. Dawniej alarmy 
ogłaszali zakonnicy obserwujący 
okolicę na specjalnych „czatow-

niach”, wieżach, z których widać 
było całą okolicę. Czasem również 
o ogniu zawiadamiali sami miesz-
kańcy, przybiegając do zakonnej 
furty.

Kot na dachu, wąż w miesz-
kaniu

Oczywiście nie każde wezwa-
nie, które otrzymuje OSP, doty-
czyć musi pożaru. Alarmu nie 
można jednak zignorować, nieza-
leżnie od jego powodu. - Jeśli jest 
zgłoszenie, trzeba do niego jechać, 
sprawdzić, pomóc. Wyjeżdżamy 
do: kota na drzewie, zalanej piw-
nicy, po „zdarzenia drogowe”, wy-
padki i naprawdę poważne pożary. 
Posiadamy odpowiednio przeszko-
lonych ratowników medycznych 
i odpowiedni sprzęt. Za każdym 
razem nabieramy doświadcze-

nia. Oczywiście zdarzają się też 
komiczne sytuacje. Pewnego razu 
zadzwoniła do nas pani mówiąc, 
że ma węża w mieszkaniu, którego 
trzeba złapać. Okazało się, że wąż 
był wielkości ołówka, ale napędził 
tej kobiecie sporo strachu - śmieje 
się brat Janusz Kulak.

Gdy palił się asfalt

Wśród interwencji zdarzają 
się także te bardzo poważne, jak 
na przykład pożar zakładów Che-
mitexu w Sochaczewie w 2009 
roku, podczas którego płonął na-
wet asfalt. Ogień gasiło kilkana-
ście jednostek z całego powiatu,  
a płomienie niemal objęły oko-
liczne budynki mieszkalne. - Pa-
liło się składowisko odpadów ro-
popochodnych. Pożar był bardzo 
niebezpieczny i duży, wymagał 

ogromnego wysiłku. Naprawdę 
zapadł mi w pamięć - mówi prezes 
OSP. - Wypadki drogowe również 
bywają traumatyczne, szczególnie 
dla nas, ratowników. Przeżywamy 
mocno takie zdarzenia. Już po ak-
cji przychodzi refleksja: „co można 
było zrobić? Czego się nie zrobiło?” 
Staramy się do końca wypełniać 
swoje zadania, pomóc za wszelką 
cenę, ale nie zawsze się udaje. Nie 
zawsze też zależy to od nas - do-
daje.

To, co zależy od zakonników, 
to przede wszystkim wysoki po-
ziom niesionej pomocy. Dziś nie-
pokalanowska straż to dwa nowo-
czesne i w pełni wyposażone wozy 
strażackie, przystosowane także 
do prowadzenia reanimacji ofiar 
wypadków i udzielania doraźnej 
pomocy. Każdy z braci posiadać 
musi zresztą przeszkolenie w tym 
zakresie.

Nie samym pożarem czło-
wiek żyje 

Choć wozy strażackie wyjeż-
dżają na interwencje nawet tysiąc 
razy w roku, to życie zakonników 
z OSP toczy się głównie poza re-
mizą. Dzień upływa im nie tylko 
na modlitwie, ale także na co-
dziennych obowiązkach. Do tych, 
jak podkreśla brat Janusz, należą 
także rzeczy tak prozaiczne, jak 
pranie czy prasowanie. 

- Mamy także swoje zajęcia, 
przydzielone prace. W czasie wol-
nym możemy się doskonalić, dbać 
o sprzęt - podkreśla brat Janusz 
Kulak, choć przyznaje, że to nie 
jedyne rozrywki, jakim oddają się 
duchowni. Stałym punktem dnia 
dla wielu są na przykład „Wiado-
mości” lub dobre filmy. Czy zatem 
bycie w zakonie ułatwia strażakom 
pracę? - Bycie strażakiem na pewno 
pomaga w powołaniu. Udoskonala 
- odpowiada krótko i przewrotnie 
brat Janusz. 

Przemysław Ziemichód, Da-
mian Dragański, dziennikarze 
warszawa.naszemiasto.pl

Źródło: warszawa.naszemiasto.pl

Strażacy pana Boga 
Franciszkanie z Niepokalanowa gaszą pożary od 85 lat
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Wraz z początkiem wiosny 
halę sportową  GOSiR  zarezer-
wowali  tenisiści, a konkretnie 
zarząd UKS „Smecz”, który był 
organizatorem Halowych Mi-
strzostw Gminy Teresin w Teni-
sie Ziemnym Par Deblowych. Na 
starcie stanęło 12 zawodników. 

Zostali oni podzieleni na dwie 
grupy. Obowiązywał system roz-
grywek „każdy z każdym” w gru-
pach i pucharowy  półfinał i finał.

Z uwagi na ograniczenia 
czasowe mecze odbywały się do 
9 wygranych gemów. W stosun-
ku do wrześniowych rozgrywek  

(o puchar Wójta) pojawiły się 
nowe pary - Mateusz Olechow-
ski / Paweł Staniaszek, oraz para 
Dariusz Zieliński / Szymon Ga-
wiński.  Niezmiennie te same 
pary to - Hubert Konecki / Ry-
szard Śliwiński, oraz Zbigniew 
Sarnowski / Mateusz Parśniak. 

Stawkę sześciu par zamykały dru-
żyny - Henryk Bielecki / Bogdan 
Sosiński (aktualni vice mistrzo-
wie Gminy) oraz Kuba Załuski  
z nowym partnerem Wojciechem 
Banasikiem. Po pięciu godzinach 
sportowej walki  do półfinałów 
awansowały cztery pary, zwy-
cięzcy awansowali do wielkiego 
finału.

Konecki/ Śliwiński – Bielecki 
/ Sosiński 1-0 (9:5), Załuski / Ba-
nasik - Sarnowski / Parśniak 1-0 
(9:5).

Mecz o złoto to siódma 
godzina zmagań sportowych,  
to walka z rywalem i swoimi sła-
bościami. W finale mistrzostw  
podobnie jak we ubiegłorocz-
nym, wrześniowym Pucharze 
Wójta zwyciężyła ta sama para 
czyli Hubert Konecki / Ryszard 
Śliwiński Ryszard pokonując 
parę Załuski / Banasik 9:6 i zdo-
bywając tym samym Halowe Mi-
strzostwo gminy Teresin  2016  
w tenisie ziemnym w deblu.

/Hb/

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych po-
tocznie zwanym „lanym poniedziałkiem” 
strażacy z OSP Paprotnia spędzili na terenie 
naszej gminy, aby jak tradycja nakazuje, skro-
pić wodą jej mieszkańców. 

Jednostka z Paprotni dziękuje serdecznie 
wszystkim mieszkańcom, którzy nie obawia-
li się wody i wyszli z domów podtrzymując 
razem z nami tradycję. Mieszkańcy gminy 
z wielkim uśmiechem na twarzy chętnie fo-
tografowali się ze strażakami oraz składali 
wielkanocne życzenia. Dziękujemy za bardzo 

sympatyczne podejście, życzenia, rozmowy 
oraz fotografie. 

Dziękujemy za niesamowitą zabawę  
z dziećmi, które mogły na chwilę stać się stra-
żakiem i spełnić swoje marzenia np. trzyma-
jąc w ręku prądownice. 

Gorąco dziękujemy również za dat-
ki otrzymane od mieszkańców. Zarówno  
za te pieniężne, jak i przygotowane kanapki 
czy herbatę. Za zebraną kwotę tradycyjnie za-
kupiliśmy sprzęt gaśniczy, który z pewnością 
ułatwi nam naszą pracę. Obiecujemy nigdy 

Was nie zawieźć i będziemy zawsze dawać  
z siebie wszystko. Pozdrawiamy! 

Zakupiony z wielkanocnych datków 
sprzęt to: toporek wielofunkcyjny BIEL 
TOOL Paratech, zestaw interwencyjny SET 
OF IRONS Paratech, wąż tłoczny SIGNAL 
FLUO OSW oraz prądownica TURBO MA-
STER 52/C-100/400 l/min.

OSP Paprotnia

O tenisowe mistrzostwo gminy

Wspólnie podtrzymaliśmy tradycję
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lokal ok. 60m2 na działalność biurowo-usługową  
w centrum Teresina

Tel. 884-785-566

WYNAJMĘ
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W Centrum Olimpijskim Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w Warsza-
wie odbyła się uroczysta Gala Podsu-
mowująca System Współzawodnictwa 
Sportu Młodzieżowego za rok 2015.

Podczas uroczystości zostały przy-
znane nagrody Ministra Sportu i Tu-
rystyki dla najlepszych lub najwyżej 
sklasyfikowanych klubów sportowych 
we współzawodnictwie dzieci i mło-
dzieży za rok 2015 W wydarzeniu 
udział wzięli przedstawiciele Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki: Witold 
Bańka, Minister Sportu i Turystyki, 
Ryszard Szuster, Podsekretarz Stanu 
MSiT, Ryszard Krzeszowiak, Szef Ga-
binetu Politycznego, Urszula Włodar-
czyk, Dyrektor Departamentu Sportu 
Wyczynowego MSiT oraz Andrzej 
Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego (PKOl), Adam Krze-
siński, Sekretarz Generalny PKOl, 
posłowie z Komisji Kultury Fizycznej 
Sportu i Turystyki: Jacek Falfus, Ma-
rek Matuszewski, Łukasz Rzepecki, 
Jarosław Szlachetka,  przedstawiciele 
związków, klubów sportowych, trene-
rzy i zawodnicy.

Wśród wyróżnionych był zna-
lazł się LKS Mazowsze Teresin, który  
w systemie współzawodnictwa sportu 
młodzieżowego zajął V miejsce w kla-
syfikacji najlepszych klubów z gmin  
z liczbą mieszkańców do 20 tys. Gratu-

lacje, pamiątkową statuetkę oraz czek 
na 15.000 zł. z rąk Ministra Sportu  
i Turystyki Witolda Bańki odebrał pre-
zes Ryszard Niedźwiedzki

Zestawienie wyników współza-
wodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży za 2015 rok dla powiatu so-
chaczewskiego.

Wyniki opracowano na podstawie 
jednolitego dla wszystkich dyscyplin 
sportu regulaminu ogólnopolskiego 
współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży. System prowadzony jest 
przez Polska Federację Sportu Mło-
dzieżowego – www.msport.home.pl 
dla Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
System punktacji obejmuje osiągnię-
cia w następujących zawodach: Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzo-
stwa Polski Juniorów – Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych, Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Dorobek klubów powiatu socha-
czewskiego to 423,45 pkt. Powiat so-
chaczewski sklasyfikowany został na 
78 miejscu na 360 powiatów w Pol-
sce. W województwie mazowieckim 
powiat sochaczewski sklasyfikowany 
został na 7 miejscu na 35 powiatów 
Mazowsza.

Zapraszamy publiczność na I TERESIŃSKI MITYNG LEKKOATLETYCZNY, który odbędzie się na stadionie GO-
SiR w Teresinie w piątek 20 maja 2016 r. o godzinie 10.00.

 
Organizatorami są UKS Filipides, GOSiR w Teresinie, Gmina Teresin, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W zawo-

dach wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych z powiatów - sochaczewskiego, pruszkowskiego i warszawsko-zachod-
niego. A już 18 czerwca Mistrzostwa Mazowsza Dzieci w Lekkoatletyce. Szczegóły w kolejnym numerze.

LKS Mazowsze Teresin w krajowej czołówce 
klubów!

Pozycja i punktacja gmin z powiatu 
sochaczewskiego.

miejsce gmina punkty

98 Teresin   267,67

164 Sochaczew 155,78

Punktowało 8 klubów w 8 dyscyplinach spor-
towych. Pozycja i punktacja klubów z powiatu 

sochaczewskiego.

miejsce Klub punkty

73 LKS Mazowsze Teresin 259,67

272 RC Orkan Sochaczew 119,78

1393 KS Piast Feliksów 22,50

2181 UKS Dwójka Sochaczew 9

2608 ULKS Tęcza Budki Piaseckie 5

2850 UKS Siódemka Sochaczew 3

2850 UKS Filipides Teresin 3

3188 UKS Orkan Judo Sochaczew 1

3366 Sochaczew 0,5

Sklasyfikowano 867 gmin w Polsce.
W klasyfikacji 74 gmin w województwie mazowieckim: 

1.Warszawa, 2.Radom, 3.Płock …10. Teresin …14. Socha-
czew.

 W klasyfikacji klubów mazowieckich: 1.AZS _ZWF 
Warszawa, 2.UKS G-8 Bielany Warszawa, 3.MKS Polonia 
Warszawa ….12. LKS Mazowsze Teresin ….38. RC Orkan 
Sochaczew ….164 KS Piast Feliksów. Sklasyfikowano 387 
klubów woj. mazowieckiego.

Sklasyfikowano 3372 klubów w Polsce.

Pod patronatem „Prosto z Gminy”
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W Zgierzu odbyła się I Gala Zapaśnicza - 
Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego  
w zapasach w stylu wolnym Młodzików i Dzieci. 
W zawodach udział wzięło piętnastu zawodni-
ków naszego klubu, a start ich zaowocował wy-

walczeniem dziesięciu miejsc medalowych. Wy-
niki naszych zawodników:

MŁODZICY:  Fabian Niedźwiedzki - I miej-
sce w kat. wagowej do 35 kg, Szymon Bońda - 

VII miejsce w kat. wagowej do 38 kg, Bartłomiej 
Kozłowski - V miejsce w kat. wagowej do 42 kg, 
Piotr Cybulski - VIII miejsce w kat. wagowej do 
42 kg, Adam Orłowski - X miejsce w kat. wagowej 
do 42 kg, Albert Kozłowski - III miejsce w kat. 
wagowej do 59 kg, Eryk Konarski - IX miejsce w 
kat. wagowej do 59 kg, Bartłomiej Goliński - III 
miejsce w kat. wagowej do 66 kg, Piotr Kaczma-
rek - I miejsce w kat. wagowej do 73 kg, Hubert 
Wiśniewski - I miejsce w kat. wagowej do 85 kg.

DZIECI:  Filip Nowakowski - I miejsce w kat. 
wagowej do 27 kg, Bartłomiej Nowakowski - I 
miejsce w kat. wagowej do 38 kg, Klaudiusz Ką-
kol - I miejsce w kat. wagowej do 42 kg, Kacper 
Krężelewicz - II miejsce w kat. wagowej do 42 kg, 
Tobiasz Stańkowski - III miejsce w kat. wagowej 
do 53 kg.

Serdeczne gratulacje dla zawodników i ich 
trenerów.

/LKS Mazowsze/

W Świdwinie odbył się  Puchar Pol-
ski Kadetów w zapasach w stylu wolnym.  
W turnieju udział wzięło jedenastu kadetów 
LKS Greiner Mazowsze Teresin, a start ich 
zaowocował zdobyciem czterech medali. 

Złoty medal wywalczył Hubert Anto-
lak w kategorii wagowej do 76 kilogramów, 
srebrny Mateusz Selerski w wadze do 69 kg, 
a brązowe medale zdobyli Adrian Wagner  
w wadze do 50 kg i Marcin Kluczek katego-
rii do 54 kilogramów.

Oto miejsca wywalczone przez teresiń-
skich walecznych kadetów:

Adrian Wagner - III miejsce w kat. wa-
gowej do 50 kg, Patryk Ciurzyński - VII 
miejsce w kat. wagowej do 50 kg, Wojciech 
Wysocki - XIII miejsce w kat. wagowej do 
50 kg, Wojciech Gielaciński - XV miejsce 

w kat. wagowej do 50 kg, Marcin Kluczek - 
III miejsce w kat. wagowej do 54 kg, Jakub 
Sieczka - X miejsce w kat. wagowej do 54 
kg, Mariusz Pawłowski - XIII miejsce w kat. 
wagowej do 54 kg, Hubert Zofczak - XXIII 
miejsce w kat. wagowej do 63 kg, Mateusz 
Selerski - II miejsce w kategorii wagowej do 
69 kg, Hubert Antolak - I miejsce w katego-
rii wagowej do 76 kg, Mateusz Rutkowski - 
XIII miejsce w kat. wagowej do 76 kg.

Na matach Świdwina zawodnicy LKS 
Greiner Mazowsze Teresin po raz kolejny 
pokazali, że należą do ścisłej czołówki kraju 
w zapasach w stylu wolnym, dzięki ich bar-
dzo dobrej postawie zajęli drugie miejsce na 
59 sklasyfikowanych klubów.

/LKS Mazowsze/

Reprezentantka LKS Greiner Mazowsze 
Teresin wywalczyła na matach Kostrzynia 
złoty medal Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Juniorek w zapasach w stylu wolnym. 
Była niepokonana w kategorii wagowej 59kg. 
W silnie obsadzonym turnieju nasza złota 
medalistka stoczyła trzy bardzo ciężkie poje-
dynki. W tym najważniejszym o złoty medal 
walczyła z reprezentantką LMKS Krasnystaw 
- Sylwią Żebrowską. Teresinianka wygrała tuż 
przed upłynięciem regulaminowego czasu 
walki, rzucając rywalkę na łopatki! 

Jest to największy sukces w mojej karierze 
sportowej, z którego jestem bardzo zadowolo-
na – powiedziała tuż po dekoracji szczęśliwa 
Marta. A przecież nie tak dawno wywalczyła 
brązowy medal podczas Mistrzostw Polski 
Juniorek w Siedlcach. Jak widać, forma stale 
rośnie, trzymamy zatem kciuki za kolejne me-
dale, w tym na arenie międzynarodowej!

I Gala Zapaśnicza - Otwarte Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego ‘2016

Marta Mechocka najlepsza w Polsce!

Złoty Hubert Antolak




