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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

środa 11 listopada 2015

TERESIN
 ▶ godz. 10.00 – zbiórka uczestników i powitanie 
okolicznościowe (plac przed dworcem  
PKP Teresin-Niepokalanów)

 ▶ godz.10.15 – 11.30 – ,,Marsz Niepodległości  
z Marszałkiem Piłsudskim’’ na trasie Teresin – Szymanów 
(prosimy o zabranie ze sobą flag narodowych)

SZYMANÓW
 ▶ godz.11.30 – Msza święta w intencji Ojczyzny  
(kościół w Szymanowie)

 ▶ godz. 12.20 – ,,Dla Niepodległej’’ – koncert chóru 
Archikatedry Warszawskiej (kościół w Szymanowie)
 ▶ godz. 12.50 – złożenie kwiatów przy pomniku  
Józefa Piłsudskiego (Gimnazjum Szymanów)

Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard  
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na gorącą grochówkę.  
Zapewniamy też autobus z Szymanowa do Teresina.

NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
,,SZYMANÓW – 2015’’



fo
t. 

M
ar

cin
 O

do
lcz

yk
 / 

D
an

ie
l S

ta
ni

ak

Tegoroczna edycja gminnych obchodów Dnia Papieskiego w gminie Teresin wywołała ogromne zainteresowanie wśród lokalnej 
społeczności. W niedzielę 11 października niepokalanowskie uroczystości otworzyła projekcja filmu „Jan Paweł II w Niepokalanowie”.

Piętnasty Dzień Papieski odbywał się pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Stąd do udziału w uroczystej Mszy świętej 
w Bazylice Mniejszej zaproszeni zostali także partnerzy programu „Teresińska Karta Dużej Rodziny”. Tego dnia modlono się w intencji 
wszystkich polskich rodzin. Po jej zakończeniu wierni procesyjnie udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie dzieci i starsi złożyli 
symboliczne białe róże. Zaraz potem w górę uniosły się setki baloników wypuszczonych przez małych uczestników święta, to trady-
cyjne „Listy do nieba”.

Potem obchody powróciły do Sali św. Bonawentury. Uczniowie Szkoły Podstawowej, której patronuje nasz Papież zaprezentowali 
spektakl „Podążamy drogą Jana Pawła II”.

Wicewójt Marek Jaworski w imieniu władz Gminy Teresin wręczył specjalne podziękowania dla Partnerów Programu Teresińskiej 
Karty Dużej Rodziny. Niespodzianką było też podarowanie przez teresiński samorząd naszym najmłodszym mieszkańcom zestawów 
zatytułowanych „Dwujęzyczne Dzieci”. 

Tegoroczne uroczystości zakończyły występy wokalno-muzyczne artystów Teresińskiego Ośrodka Kultury. Koncert Papieski był 
najlepszym podsumowaniem niepokalanowskich obchodów.

Warto też wspomnieć, że w ciągu całego dnia kwestowali stypendyści z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nierozłącznie związa-
nej z Dniem Papieskim. Organizatorami tegorocznego Dnia Papieskiego byli: Gmina Teresin, Klasztor i Parafia Niepokalanów.

DZIEŃ PAPIESKI W GMINIE TERESIN
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Nowa nakładka na ul. Tęczowej

Dobiegają końca najważniejsze tegoroczne prace inwestycyjne. O wyko-
naniu odwodnienia ulicy Koralowej, bardzo istotnej inwestycji dla tej czę-
ści Paprotni, informowaliśmy Czytelników w  poprzednim numerze „Pro-
sto z Gminy”. W teresińskiej Szkole Podstawowej powstała nowa stołówka. 
Z kolei szkoła w Budkach Piaseckich została podłączona do sieci gazowej.

Trwają ostanie prace przy drogach asfaltowych – ulicy Tęczowej i drodze 
łączącej Topołową ze Starymi Paskami. Do zatwierdzenia pozostała też or-
ganizacja ruchu. Nakładki asfaltowe wykonywała firma „Efekt” z Warszawy, 
a umowa opiewa na kwotę 707 tysięcy złotych.

Ostatnie roboty trwają też na moście w  Pawłowicach. Wykonawcą jest 
przedsiębiorstwo „Hydrobud” z  Białegostoku. Rozpoczął się odbiór tech-
niczny przebudowanej drogi Kampinoskiej. Wartość tej inwestycji drogowej 
realizowanej przez powiat sochaczewski z dofinansowaniem Gminy Teresin 

wynosi ponad 4,5 mln 
złotych.

Trwają prace przy 
przebudowie drogi 
Szymanów – „obwod-
nica”. Droga zostanie 
poszerzona, powstanie 
tu również kolejny od-
cinek ścieżki pieszo-ro-
werowej oraz oświetle-
nie. Zadanie za kwotę 
blisko 400 tys. złotych realizuje 
firma „ZWK Józef Siekierski” 
z Sochaczewa.

Firma „Rydmar” jest wyko-
nawcą nakładki asfaltowej na 
Osiedlu „Młynarz” w  Teresinie. 
Wartość umowy to 115 tysię-
cy złotych. Przetarg na montaż 
windy dla osób niepełnospraw-
nych w  Szkole Podstawowej 
w Teresinie wygrał za kwotę 144 
tysięcy złotych zakład metalo-
wo-elektryczny „Bajpax”.

Urząd Gminy Teresin informuje, że zakończyła się druga 
edycja bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV wśród 
dziewcząt zamieszkujących na terenie Gminy Teresin i urodzo-
nych w  2000 roku. Koszt szczepień wyniósł 21 420,00 złotych 
i został w całości pokryty z budżetu Gminy Teresin. W ramach 

„Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludz-
kiego (HPV)” zaszczepiono 42 dziewczęta.

Podobnie jak w  poprzedniej edycji, szczepieniom towarzy-
szyła akcja informacyjno-edukacyjna, w gminnych gimnazjach 
odbyły się spotkania z rodzicami, w których udział wzięli: dr n. 
med. Anna Bartosińska-Dyc – lekarz specjalista z Instytutu Cen-
trum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Marek Olechowski – Wójt 
Gminy Teresin oraz pracownicy Urzędu zajmujący się tą proble-
matyką. Doktor przybliżyła zagrożenia płynące ze strony wirusa 
HPV oraz podkreślała jak ważna w życiu codziennym dla życia 
i zdrowia, powinna być profilaktyka wykrywania raka, odpowia-

dała również na pytania nurtujące rodziców.
Jak zapewniał Wójt Gminy Teresin w tegorocznym budżecie 

zabezpieczono fundusze na przeprowadzenie kolejnej – trzeciej 
edycji szczepień, która ruszy już niebawem – tym razem zostaną 
zaszczepione dziewczęta urodzone w latach 2001 i 2002.

Umieralność na raka szyjki macicy nadal jest bardzo duża. 
Szczepiąc nastolatki, dajemy im pewność, że w przyszłości nie 
będą musiały się zmagać z  tą chorobą, na którą każdego dnia 
w Polsce umiera kilka kobiet.

Program zdrowotny szczepień przeciwko HPV oraz harmo-
nogram szczepień na lata 2014 – 2016 zamieszczony jest na stro-
nie internetowej bip.teresin.pl w  zakładce „Programy zdrowot-
ne”. Informacji na temat szczepień udziela pracownik Urzędu 
Gminy Izabela Andryszczyk, tel. 46 864 25 67, email: fundusze@
teresin.pl.

Koniec drugiej edycji szczepień

Wiadomości inwestycyjne

Zmodernizowana droga Topołowa – Stare Paski

Przebudowa mostu w Pawłowicach

Przebudowana droga Kampinoska

GMINA TERESIN W RADIO 
NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 13 listopada 2015 roku 
o godzinie 13.10 – rozmowa z  

Joanną Cieśniewską,  
z Teresińskiego Ośrodka Kultury.
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Dobra wiadomość dla wszystkich korzystających z placówek handlowo-
-usługowych i  budynków użyteczności publicznej znajdujących się przy Szy-
manowskiej w Teresinie. Od początku listopada bieżącego roku obowiązuje 
tu nowa organizacja ruchu. Najistotniejszą jej zmianą jest ograniczenie czasu 
parkowania samochodów do maksymalnie jednej godziny. Do tej pory te miej-
sca parkingowe najczęściej były zajmowane już od bardzo wczesnych godzin 
rannych przez kierowców, korzystających następnie z Kolei Mazowieckich. Zo-
stawiane tu samochody blokowały miejsca parkingowe często przez cały dzień. 
Mamy nadzieję, że nowe zasady parkowania znajdą zrozumienie u wszystkich 
użytkowników ulicy Szymanowskiej. Przez pierwszy okres będzie o nich przy-
pominała też teresińska policja. Na razie w formie pouczeń.

Do stworzenia tzw. banków odblasków zachęca policja w Sochaczewie. To jeden z ele-
mentów policyjnej kampanii „B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony”. Akcja 
skierowana jest głównie do uczniów oraz seniorów.

Mazowieccy policjanci od lat podczas spotkań z uczniami i przy okazji różnych policyj-
nych akcji rozdają elementy odblaskowe. Jednak – w ocenie funkcjonariuszy – spora część 
rozdanych odblasków nie była używana i prawdopodobnie trafiła do szuflady. Funkcjona-
riusze przekonują uczniów, by przy okazji porządków odszukali je i przynieśli do komendy.

W komendzie stworzony zostanie tzw. BANK ODBLASKÓW, przyniesione przez Was 
odblaski trafią do tych, którzy nie mają możliwości kupienia ich sami. Bank odblasków 
będzie się znajdował w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego na 2. piętrze w pokoju nr 
200 w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie na ul. Warszawskiej 23.

Policjanci przypominają, że piesi i rowerzyści poruszający się po zmierzchu drogą w tere-
nie niezabudowanym mają obowiązek posiadania elementu odblaskowego. W przeciwnym 
razie grozi im mandat. „Ale wystarczy odblaskowa naklejka na kurtce, opaska czy breloczek, 
aby uchronić się nie tylko przed mandatem, ale przede wszystkim przed śmiercią”.

KPP Sochaczew

W  środę 14 października w  sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Teresin miało miejsce spotkanie, 
którego tematem było pozyskiwania środków euro-
pejskich. Mieszkańcy gminy Teresin mieli możliwość zaprezentować swoje pomysły, które 
zostaną wpisane w  strategię rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. 
Stowarzyszenie to ma na celu aktywizację społeczności lokalnych i pozyskiwanie funduszy 
europejskich w ramach tzw. Programu Leader.

Stąd głównym celem spotkania było sprecyzowanie priorytetów dla tego nowego strate-
gicznego dokumentu. W nowym rozdaniu finansowym mają się znaleźć pieniądze m.in. na 
wspieranie tzw. turystyki weekendowej, małej gastronomii w  oparciu o  lokalne produkty, 
a także rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W  poprzednim okresie programowania 2007 – 2013 Teresin dobrze wykorzystał swoje 
członkostwo w  „Ziemi Chełmońskiego”. 
Gmina pozyskała wówczas blisko 600 ty-
sięcy złotych na m.in. place zabaw, świe-
tlice wiejskie i boiska. Przed nami nowa 
perspektywa 2014 – 2020 i nowe szanse. 

Środki unijne z reguły nie są łatwymi do zdobycia, a same wnioski obudowa-
ne mnóstwem dokumentów muszą się wpisywać w  Lokalną Strategię Rozwo-
ju. Wskazane jest więc, by strategia rozwoju była zbieżna właśnie z  pomysła-
mi mieszkańców na ich działalność, na którą oczekiwać mogą potem unijnego 
wsparcia.

M.Odolczyk

Po raz kolejny Stowarzyszenie 
mieszkańców „Impuls” zorganizowa-
ło akcję znakowania rowerów. I po raz 
kolejny też przedsięwzięcie cieszyło 
się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców Gminy Teresin, którzy 
w ten sposób zabezpieczają swoje jed-
noślady przed kradzieżą. W strażnicy 
OSP Teresin policjantom z Komendy 
Powiatowej Policji w  Sochaczewie 
oraz Posterunki Policji w  Teresinie 
udało się oznakować aż pięćdziesiąt 
rowerów.

Przygotowując strategię rozwoju LGD

Bank odblaskówW trosce 
o swoje rowery

Ulica Szymanowska – nowe zasady parkowania
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Obwód 1 Obwód 2 Obwód 3 Obwód 4 Obwód 5 Obwód 6 Obwód 7 Obwód 8 Razem

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1144 1204 1139 853 1132 1341 1025 1180 9018

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 674 671 667 316 555 798 502 549 4732

Frekwencja 58,92% 55,73% 58,56% 37,05% 49,03% 59,51% 48,98% 46,53% 52,47%

Razem KW Prawo i Sprawiedliwość 243 317 297 146 288 433 247 258 2229

Razem KW Platforma Obywatelska RP 151 108 110 46 68 98 60 72 713

Razem KW Razem 27 25 28 13 17 29 26 25 190

Razem KW KORWiN 40 26 27 7 16 29 23 32 200

Razem Komitet Wyborczy PSL 54 46 60 33 57 47 20 43 360

Razem KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 44 30 34 8 20 32 19 27 214

Razem KWW „Kukiz'15” 46 51 61 20 34 56 57 52 377

Razem KW Nowoczesna Ryszarda Petru 55 57 34 17 23 60 34 24 304

  ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU RP W GMINIE TERESIN
Wybory w Gminie Teresin

Frekwencja i ilość oddanych głosów

Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu RP 
indywidualnie w gminie Teresin uzyskali

Tomasz Górski 
(KW KORWiN) 

124.

Maciej Małecki 
(KW Prawo i Sprawiedliwość)

1383

Marcin Kierwiński 
(KW Platforma Obywatelska) 

301
Wojciech Jasiński 

(KW Prawo i Sprawiedliwość) 
299

Adam Orliński 
(KW PSL) 

262

Marek Jakubiak 
(KW Kukiz’15) 

168

Włodzimierz Czarzasty 
(KW Zjednoczona Lewica) 

131

Marcin Podsędek 
(KW Nowoczesna) 

127

Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu RP indywidualnie w gminie Teresin uzyskali:

Maciej Małecki (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 1383,

Marcin Kierwiński (KW Platforma Obywatelska) – 301,

Wojciech Jasiński (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 299,

Adam Orliński (KW PSL) – 262,

Marek Jakubiak (KW Kukiz’15) – 168,

Włodzimierz Czarzasty (KW Zjednoczona Lewica) – 131,

Marcin Podsędek (KW Nowoczesna) – 127,

Tomasz Górski (KW KORWiN) – 124.
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W wyborach do Senatu RP  
w gminie Teresin największym 
poparciem cieszyli się

Marek Martynowski 
(KW PiS) – 2303 głosy

Waldemar Pawlak 
(KW PSL) – 1341 głosów

Bogumił Smuk 
(KW Zjednoczona 
Lewica) – 486 głosów

Krzysztof Rdest 
(KW Krzysztofa Rdesta) – 
454 głosy.
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K O M U N I K A T
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa 

Odział w Bielicach przypomina, iż od 1 października 2015 r. 
nasz doradca obsługuje zainteresowanych mieszkańców 
Gminy Teresin w budynku GS „Samopomoc Chłopska” przy 
ul. Szymanowskiej 19 na I piętrze, tel. 46 861 37 21. Serdecz-
nie zapraszamy do korzystania z naszych porad.

K O M U N I K A T
Urząd Gminy Teresin przypomina właścicielom nieru-

chomości o  obowiązku przeprowadzania deratyzacji. Obo-
wiązek ten wynika z  ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 r. o  za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych 
u  ludzi. (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570). Jednocześnie infor-
mujemy, iż zgodnie z Regulaminem Utrzymania i Czystości 
w gminie Teresin przyjętego Uchwałą Rady Gminy Teresin 
Nr XXXIX/223/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. z późn. zmia-
nami deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu 
roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzec – kwie-
cień, w drugim terminie w miesiącach listopad – grudzień 
oraz każdorazowo w  przypadku wystąpienia gryzoni na 
terenie nieruchomości. Deratyzacja winna być przeprowa-
dzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi, produkcyjnymi, handlowymi i  usługowymi. Zaleca się, 
aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam gdzie po-
jawią się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietni-
kach, strychach, budynkach gospodarczych, piwnicach oraz 
w  miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. 
Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje za-
chowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środ-
ków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny 
być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W  cza-
sie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza 
dzieciom, do miejsc w których wyłożono trutki, zaś zwierzę-
ta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę 
przed dostępem gryzoni.

/UG/

Lokalne Centrum Kompetencji zostało utworzone w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Teresinie na wzór publicznej kafejki in-
ternetowej. Centrum daje możliwości korzystania przez społecz-
ność lokalną z  dostępu do szerokopasmowego Internetu, kom-
puterów, cyfrowego aparatu fotograficznego, projektora wraz 
z ekranem projekcyjnym oraz urządzenia wielofunkcyjnego wy-
posażonego w funkcje drukowania, skanowania i faksu. Wszyst-
ko to jest dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
programu regionalnego – Mazowsze serce Polski.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z wyżej wymienionych 

dóbr, gdyż to wszystko powstało z  myślą o  naszych mieszkań-
cach.

Realizacja odbyła się dzięki nadzorowi ze strony Urzędu Gmi-
ny w Teresinie, a w szczególności dzięki zaangażowaniu Sekre-
tarz Gminy Grażyny Cierpis-Przysucha, oraz informatyka Urzę-
du Gminy Jacka Tomaszewskiego.

Lokalne Centrum Kompetencji czynne jest w godzinach pracy 
biblioteki w Teresinie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00–
18.00, oraz w druga i ostatnią sobotę miesiąca od 8.00–13.00.

Aleksandra Starus
dyrektor GBP w Teresinie

PRZYJMĘ:
• Tapczan lub łóżko jednoosobowe 
• Szafę ubraniową
• Kuchnię węglową
• Kuchnię gazową
• Lodówkę
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy w Teresinie

Mogę – chcę pomóc
Na łamach naszej gazety uruchomiliśmy rubrykę
PRZYJMĘ/ODDAM G R A T I S.
Poniżej przedstawiamy listę aktualnych ogłoszeń:

Zgłoszenia do tego działu przyjmujemy 
t y l k o o s o b i ś c i e w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Teresinie, 
ul. Zielona 18, tel. 46 861 30 45.
Zapraszamy.

Lokalne Centrum Kompetencji

Wydawca: Urząd Gminy w Teresinie; 
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: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, 
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wof@niepokalanow.pl

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

Strefa I – 16 listopada (poniedziałek)
Teresin, Teresin – Gaj,

Strefa II – 17 listopada (wtorek)
Paprotnia, Topołowa, Maszna, Pawłowice, Lisice,  
Seroki-Parcela, Seroki-Wieś, Izbiska, Nowe Paski,  
Stare Paski, Granice, Nowe Gnatowice, Strugi

Strefa III – 18 listopada (środa)
Elżbietów, Szymanów, Skrzelew, Pawłówek, Skotniki, 
Maurycew, Mikołajew, Witoldów, Kawęczyn, Dębówka, 
Budki Piaseckie, Nowa Piasecznica, Stara Piasecznica,  
Gaj, Ludwików

Harmonogram odbioru 
odpadów zielonych 
w listopadzie 2015 roku
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Śpiewająco o zdrowym odżywianiu
Nie da się ukryć, że zespół „Oreganki” 

to muzyczna chluba Teresińskiego Ośrod-
ka Kultury. Od ponad roku grupa tworzy 
unikalny, autorski program muzyczno-

-edukacyjny, promujący zdrowy styl ży-
cia. Kierownikiem programowym oraz 
autorką „zdrowych” tekstów jest dietetyk 
Joanna Neuhoff-Murawska. Producentem 
i autorem muzyki jest Zbyszek Murawski. 
Na co dzień z  grupą pracuje Joanna Cie-
śniewska, instruktor ds. muzyki w  Tere-
sińskim Ośrodku Kultury, z którą na temat 
Oreganek rozmawia Marcin Odolczyk.

• Zacznijmy od tego, skąd pomysł na 
„Oreganki” i jak to się wszystko zaczęło?

Pomysł wyszedł od Państwa Muraw-
skich. Joasia jest dietetykiem, współpracu-
jącym m.in. z Centrum Zdrowia Dziecka. 
W swojej karierze napatrzyła się na dzieci 
z poważną nadwagą. Doszła do wniosku, 
że po prostu pogadanki, artykuły czy wy-
kłady nie działają. Trzeba było znaleźć al-
ternatywę, i znalazła. Napisała kilkanaście 
piosenek o  ważnych dla człowieka pro-
duktach, a  jej mąż dopisał muzykę. Tak 
powstał projekt, aby uczyć o zdrowym od-
żywianiu poprzez muzyczną zabawę. Po-
czątkowo śpiewał tylko Zbyszek oraz ich 
dzieci: Zuzia, Maja i Grześ. Jednak czegoś 
brakowało. Zaproponowano mi wejście 
do projektu z  dziecięcą grupą wokalną, 
która właśnie w  tamtym czasie rozwijała 
się artystycznie w TOK-u, a za sobą miała 
już współpracę przy płycie zespołu Zej-
man i Garkumpel. Przygotowałam dzieci, 
nagraliśmy demo i ruszyło. Spodobało się 
to i  twórcom projektu i  dzieciakom. Tak 
powstały Oreganki. 

• Kto dziś śpiewa w zespole?
Oczywiście Prof. Nutka czyli Zbyszek 

Murawski, grający na gitarze i  śpiewający, 
jego córki Zuzia i Maja oraz pięcioletni syn 
Grześ. Jeśli chodzi o  „nasze głosy” są to: 
Julia Rumińska, Julia Matczak, Zuzia Gołąb, 
Martyna Smolarek, Natalia Panasiuk, 
Wiktoria Kornacka i Karolina Mikołajczyk. 
Jednak Oreganki to też wspaniali muzycy, 
o których trudno nie wspomnieć: Monika 
Szulińska, perkusistka, znana z  progra-
mów „Jaka to melodia” czy „Śpiewające 
Fortepiany”, obecnie członek orkiestry ze-
społu Mazowsze, Adam Rakowski, basista, 
muzyk Teatru Wielkiego w  Warszawie, 
Marcin Lemiszewski, perkusista, Solista 
Estrady Kameralnej Filharmonii Narodo-
wej w  Warszawie, Przemek Skałuba, sak-
sofonista, klarnecista, współpracuje m.in. 
z Teatrem Żydowskim. Ja również jestem 
członkiem zespołu, gram na instrumen-

tach klawiszowych, a  także przygotowuję 
wokalnie nasze małe Oreganki. 

• Koncerty, występy w Polskim Radio, 
zespół powoli staje się przodownikiem 
w zakresie muzycznej promocji zdrowe-
go stylu życia wśród szerokiego grona 
słuchaczy…

Taki mamy cel. Jest to dobry czas na tego 
typu projekt. Nowa ustawa wprowadzają-
ca restrykcyjne żywienie w  placówkach 
szkolnych nie spotkała się z  uznaniem 
i  nie ma co się dziwić. Dzieciaki muszą 
wiedzieć przede wszystkim, po co to zo-
stało wprowadzone. A z naszych obserwa-
cji wynika, że nie mają pojęcia. A i rodzice 
są nieświadomi konsekwencji złego od-
żywiania. Problemy z  nowym sposobem 
żywienia spowodowały, że wiele bloge-
rek kulinarnych promuje się właśnie na 
propozycjach zdrowych „drugich śnia-
dań” do szkoły, różne portale prześcigają 
się w  znajdowaniu plusów nowej ustawy 
i  tym samym zachęcić dzieci i  młodzież 
do warzyw czy owoców. Ale nikt tego nie 
robi śpiewająco, a my tak!

• Konsekwencją zbioru Waszych utwo-
rów była zatem pierwsza płyta?

Joasia Neuhoff-Murawska to niezwykle 
kreatywna osoba. Zresztą nie ma się co 
dziwić. Wbrew pozorom, zdrowych rzeczy 
jest całe mnóstwo. I o tym warto pisać. Do 
tej pory powstało około dwadzieścia pio-
senek, ale na płytę trafiło piętnaście. Sta-
nowią one pewien klucz, o którym szerzej 
będzie opowiadać Dr Witaminka w audy-
cji Polskiego Radia Dzieciom. Na płycie 
Oreganki opowiadają m.in. dlaczego war-
to pić wodę, dlaczego na talerzu musi być 
kolorowo, co to jest oliwa z oliwek, dlacze-

go tak ważne są orzechy. Piosenki są róż-
norodne pod względem muzycznym, co 
jest dodatkowym atutem, a  w  książeczce 
dołączonej do płyty znajdują się wszystkie 
teksty i  podstawowe akordy do zagrania 
np. na gitarze. Płyta jest fantastycznie wy-
dana przez Agencję Muzyczną Polskiego 
Radia. Zdjęcia i  grafika są autorstwa Da-
niela Staniaka, naszego TOK-owskiego 
grafika. Patronat nad płytą objęło Pol-
skie Radio, TVP ABC, Centrum Zdrowia 
Dziecka, Fundacje: 1000 dni dla zdrowia, 
Evidas i Pacjenci. Dodam tylko, że realiza-
cji płyty w większości dokonano w Studiu 
BOTOKS w Teresińskim Ośrodku Kultury, 
gdzie nad całością czuwał Jakub Kamiński.

• I  przyszedł też czas na upragnio-
ny teledysk do utworu „Chleb razowy”, 
choć były też wcześniejsze…

Pierwszy teledysk nagrywaliśmy dość 
dawno. Nakręcony został do piosenki „Al-
fabet Witaminkowy” i służył jako materiał 
promujący cały projekt. To właśnie z tym 
klipem Asia i Zbyszek biegali od drzwi do 
drzwi i tak powstała audycja w Radiu, czy 
właśnie płyta. Kolejny teledysk nakręcili-
śmy do piosenki „Chleb razowy” dzięki 
uprzejmości Chabrowego Dworku, za co 
serdecznie dziękujemy. W  planach tele-
dysk do kolejnych piosenek, ale prace ru-
szą dopiero wiosną.

• To jeszcze zapytam o muzyczne pla-
ny Oreganek.

W tej chwili codziennie od poniedział-
ku do piątku o  g. 10.15 można słuchać 
audycji „Dr Witaminka” w Polskim Radiu 
Dzieciom. Pomysłów na razie jest na dzie-
sięć miesięcy, ale zobaczymy, co dalej. Po-
nadto w każdą niedzielę o g. 9.30 Oreganki 
goszczą w Radiu Sochaczew. W tej chwili 
zapewne wszyscy skupią się na promocji 
płyty, którą można dostać w dobrych skle-
pach muzycznych, ale w planach są duże 
koncerty, teledyski do pozostałych piose-
nek z  płyty, a  także projekty telewizyjne, 
o  których na razie nie mogę wspominać. 
Poza tym piosenek cały czas przybywa, 
więc pewnie niedługo zaczną się prace 
nad drugą płytą.

Źródło: Sochaczewianin.pl 
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Jesień obfituje w kolory, zapachy, zjawiska atmosferyczne, ale 
także jest to doskonała okazja do różnego rodzaju wyjść, wycie-
czek i spacerów. Dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyj-
nego w  Teresinie uczestniczyły w  wycieczce do gospodarstwa 
agroturystycznego „Zakątek Gongolina”.

Na początku mali wycieczkowicze wyruszyli do „kolorowej 
zagrody”, gdzie hodowane są zwierzęta m.in.: kury, perliczki, 
kaczki, gęsi, indyki, kozy, owce, króliki i konie. Maluchy poznały 
wiele ciekawostek z ich życia, dowiedziały się czym są karmione 
i pojone. Każdy przedszkolak mógł wydoić kozę i wypić mleko.

W  ramach spotkań „Podziel się swoimi zainteresowaniami 
– moje hobby” dzieci w  przedszkolu odwiedziła pani Halina. 
Podczas spotkania opowiedziała o swoim zamiłowaniu do pracy 
w sadzie i ogrodzie, pokazała przedszkolakom kilka sadzonek 
roślin, przyniosła także kosz z jabłkami.

Kolejnym gościem była pani Małgorzata, która przedstawiła 
jak wygląda praca rolnika. Dzieci dowiedziały się wielu cieka-

wych rzeczy na temat 
hodowli zwierząt, upra-
wy roślin i  maszyn wy-
korzystywanych w  rol-
nictwie.

Małgorzata Bańkow-
ska, nauczyciel ze Spo-
łecznego Przedszkola 

Integracyjnego  
w Teresinie

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznych Teresińskich 
Dniach Retoryki! Impreza odbędzie się w dniach 25 i 26 listopa-
da 2015 r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Po zeszłorocznych 
doświadczeniach z nowymi i starymi kategoriami konkursowymi, 
postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian w regulaminie:

– uczniowie klas I-III biorą udział w kategoriach Poezja i Proza,
– uczniowie klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych będą się mierzyć w kategoriach Poezja, Proza i Prze-
mówienia oraz Kabaret.

– zrezygnowaliśmy z kategorii Pokaz Mody.
Prezentacje będzie oceniać specjalnie powołane Jury, które 

przyzna następujące nagrody:
– w konkursie Retorycznym: Małego Złotego / Srebrnego / Brą-

zowego Cycerona,
– w konkursie Kabaretowym: Małego Brązowego / Srebrnego / 

Złotego Satyra.
Laureatów nagród i  zdobywców wyróżnień tradycyjnie zapro-

simy do udziału w Powiatowych Dniach Retoryki, które odbędą 
się w  dniach 9–10 grudnia br. również w  siedzibie Teresińskie-
go Ośrodka Kultury. Na zgłoszenia do udziału w  Teresińskich 
Dniach Retoryki czekamy do 16 listopada br.

Zachęcamy do przesyłania kart zgłoszenia pocztą elektronicz-
ną na adres: kulturysci@tok.art.pl (karta do pobrania na stronie 
www.tok.esochaczew.pl). Można dostarczyć karty także w formie 
papierowej lub faxem. Kontakt: Teresiński Ośrodek Kultury, Al. 
XX-lecia 32, 96-515 Teresin, tel. 46 861 38 81.

TOK

Społeczność Zespołu 
Szkół im. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego w  Te-
resinie niejednokrotnie 
już udowodniła, że wraż-
liwość na ludzkie nie-
szczęście i  chęć niesienia 
pomocy nie jest jej obca. 
Tak było chociażby ostat-
nio, gdy uczniowie i  na-
uczyciele wspierali jedną 
z  absolwentek tej szkoły, 
poszkodowaną w  wypad-
ku samochodowym orga-
nizując cykl akcji „Gramy 
dla Pauliny”.

Tym razem nie pozo-
stali bierni na apel o pomoc dla innego absolwenta teresińskiego 
Zespołu Szkół. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy koszykarz 
wywodzący się z Teresina, na pewno najwyższy sportowiec gminy 
28-letni Kamil Gawrzydek (210 cm) walczy z ciężką chorobą, jaką 
jest białaczka. W tym dramatycznym „pojedynku” o życie Kamila 
każdy może mu pomóc oddając honorowo krew. Stąd w  czwar-
tek 15 października odbyła się szkolna akcja honorowej zbiórki 
krwi dla Kamila. Jej pomysłodawcą i organizatorem był p. Marcin 
Odolczyk przy współudziale p. Jana Biegańskiego, prezesa Klubu 
HDK Sochaczew i pomocy p. Tadeusza Orzechowskiego.

Przed szkołą stacjonował krwiobus Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Warszawie. Chętnych jak 
zawsze nie brakowało, jednak nie wszyscy z nich zostali zakwa-
lifikowani przez lekarza do oddania cennego daru życia. Mimo 
wszystko sama akcja udała się. Tymczasem trzymamy kciuki za 
naszego kolegę Kamila, życząc mu jak najszybszego powrotu do 
zdrowia, a zaraz potem na koszykarskie parkiety!

Uwaga! Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze oddać krwi dla Kamila, 
nadal może to zrobić niemalże w całym kraju, w dowolnym 
szpitalu. Pamiętać należy, by w punkcie pobrań zgłosić adno-
tację „Kamil Gawrzydek – Instytut Hematologii i Transfuzjo-
logi, ul. Indiry Gandhi 14 na Ursynowie”.

Uczniowie i nauczyciele dla Kamila

Przed nami 13. 
Teresińskie Dni Retoryki

Jesienne inspiracje 
w przedszkolu
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Po raz siedemnasty w  Skrzelewie odbyły się 
Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego 
i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Od-
mian. W słoneczną pierwszą niedzielę paździer-
nika skrzelewskie pola odwiedził tłum gości. 
Wśród nich byli m.in. parlamentarzyści: Walde-
mar Pawlak, Wojciech Jasiński, radny sejmiku 
mazowieckiego Adam Orliński, przedstawiciele 
władz samorządowych szczebla powiatowego 
oraz gminnego, a przede wszystkim mieszkańcy 
niemal całego powiatu sochaczewskiego, ale też 
dalszych okolic.

Nie na darmo mówi się, że Dni Kukurydzy sta-
nowią największą branżową imprezę rolniczą na 
terenie naszego powiatu i jedną z najchętniej od-
wiedzanych na Mazowszu. Organizacja Dni Ku-
kurydzy ma swoją tradycję, jak też ukształtowany 
wizerunek, a  szybko rosnąca liczba wystawców 
zwiedzających najlepiej świadczy o  jej celowości 
przyznaje Tadeusz Szymańczak, przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego.

Atrakcji dla przybyłych nie brakowało. Były 
liczne kiermasze, na scenie trwały występy mu-
zyczno-taneczne, na polach zaś prezentacje i po-
kazy zbiór z poletek demonstracyjnych odmian 
kukurydzy na ziarno i kiszonkę, prezentacja po-
letek herbicydowych i nawozowych, a także pre-
zentacje firm branżowych z  zakresu produkcji 
rolniczej, dużym zainteresowaniem cieszyła się 
też wystawa sprzętu rolniczego.

Nie mogło obyć się bez licznych konkursów 
zarówno dla wystawców, jaki i dla publiczności 
m.in. na najlepszy pokaz użytkowania maszyn, 
najlepiej zorganizowane stoisko, wystawę, pre-
zentację, a  także dla uczniów szkół rolniczych. 
Wśród tych ostatnich nie po raz pierwszy bry-
lowała młodzież z  Zespołu Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, a pierwsze 
miejsce w konkursie wiedzy rolniczej zajęła Da-
ria Rozmarynowska.

Podsumowując tegoroczne Dni Kukurydzy 
należy powiedzieć, że jesień dzięki takim przed-
sięwzięciom, co roku staje się jeszcze bardziej 
złota. Już teraz z niecierpliwością czekać będzie-
my na przyszłoroczną edycję święta kukurydzy, 
z  którego Skrzelew znany jest niemal w  całym 
kraju.

Marcin Odolczyk

Dni Kukurydzy 2015



To był bardzo udany wieczór z  literaturą. 
W  Klasztorze Sióstr Niepokalanek w  Szyma-
nowie uroczyście czytano fragmenty „Lalki” 
Bolesława Prusa. W  niedzielę 18 październi-
ka mieszkańcy Gminy Teresin po raz kolejny 
wzięli udział w akcji Narodowego Czytania.

Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać 
najbardziej znanych fragmentów „Lalki”. Czy-
tali je: s. Wirginia, Paweł Wróblewski – radny 
gminy Teresin, Marek Jarzębowski – mieszka-
niec Teresina, Tadeusz Wąchocki – mieszka-
niec Szymanowa, Wiktoria Czubak – uczenni-
ca LO Sióstr Niepokalanek, a  także organiza-
torka wydarzenia Aleksandra Starus – dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie. 
Na kameralnej scenie pojawiła się też utalen-
towana Sylwia Leszczyńska, uczennica szy-
manowskiego liceum, która wspaniałym sen-
tymentalnym śpiewem nawiązywała do treści 

„Lalki”. O muzyczną stronę spotkania zadbały 
grając na fortepianie s. Benedetta, a także Julia 
Krzywda z Gimnazjum Sióstr Niepokalanek.

Ci, którzy przybyli na niedzielne czytanie 
dzieła Bolesława Prusa w  Szymanowie poza 
główną prezentacją mogli także wpisać się do 
księgi pamiątkowej, zrobić zakupy w  specjal-
nie zorganizowanym na ten dzień „Sklepie 
Wokulskiego”, a  w  przyniesionych egzempla-
rzach książki złożyć pamiątkową pieczęć.

Marcin Odolczyk

Narodowe Czytanie „Lalki”



O Teresach  
z Teresą Dzielską

Od trzech lat w naszej gminie uroczyście obcho-
dzimy imieniny Teresy. Od tego imienia pochodzi 

nazwa Teresin. Stąd w październiku władze Gminy 
oraz Teresiński Ośrodek Kultury zapraszają Teresy 

na spotkanie „O Teresach w Teresinie”. Gośćmi spo-
tkania są wyłącznie Teresy zamieszkałe na terenie 

naszej gminy.
Podczas pierwszego z nich w roku 2013 gościem 

honorowym była aktorka Teresa Lipowska, rok 
później gościła tu artystka Teresa Gałczyńska. Tym 

razem teresińskie Teresy miały zaszczyt świętować 
wspólnie z  Teresą Dzielską, aktorką znaną choćby 

z  serialu „Barwy szczęścia”, na co dzień związaną 
z teatrem w Częstochowie.

Na kameralnej scenie TOK-u artystka opowiada-
ła o swojej przygodzie z teatrem, o początkach karie-

ry aktorskiej, wspominając Marka Perepeczko, czy 
Jonasza Koftę jako osoby, które wywarły największy 

wpływ na jej zawodową pracę. Nie tylko mówiła, ale 
też śpiewała. Jej barwny i mocny głos powodował, że 

publiczność nie była bierna i śpiewała wspólnie z ar-
tystką. Na fortepianie akompaniował jej serdeczny 

przyjaciel Andrzej Młodkowski.
Było nostalgicznie, nastrojowo, ale i wesoło. Ak-

torka z chęcią odpowiadała na pytania imienniczek. 
Na koniec tej części wszystkie obecne na sali Teresy 

stanęły do wspólnej pamiątkowej fotografii. Potem 
wójt Marek Olechowski zaprosił solenizantki na 

słodki poczęstunek, wręczając każdej z Pań imieni-
nową różę.fot

.: D
. S

ta
ni

ak
 / 

M
. O

do
lcz

yk





PROSTO Z  GMINY  ◆   9 / 2015      1 3TERES IŃSK I  M IES IĘCZNIK  SAMORZĄDOWY

Stowarzyszenie „Impuls” realizuje 
zadanie pn. „Aktywny Senior”, dofi-
nansowane ze środków Gminy Teresin. 
To ciekawa oferta naszego stowarzy-
szenia przygotowana z  myślą o  senio-
rach, których chcemy włączać w życie 
naszej lokalnej społeczności, wspierać 
w  ich aktywności i  zdrowym życiu, 
a tym samym przeciwdziałać poczuciu 
osamotnienia czy też wykluczenia.

„Aktywny Senior” – to wiele cieka-
wych naszym zdaniem działań do-
stosowanych do zainteresowań oraz 
potrzeb i  możliwości osób starszych. 
W maju i czerwcu odbyły się warsztaty 
rękodzieła artystycznego oraz spotka-
nia w ramach sesji urody dla pań.

W  lipcu 50-osobowa grupa senio-
rów miała okazję zwiedzić wystawy 
stałe w Centrum Nauki Kopernik oraz 
obejrzeć film w  Planetarium. Przez 
całe wakacje wolontariuszka Klubu Se-
niora „Radosna Jesień” Grażyna Starus, 
wspomagana przez Latarników Polski 
Cyfrowej prowadziła zajęcia kompute-
rowe w naszej bibliotece. W każdą wa-
kacyjną środę seniorzy mogli przyjść do biblioteki, by nauczyć 
się podstaw obsługi komputera, Internetu. W sierpniu seniorzy 
zwiedzali piękne Roztocze i Zamość.

Grupa aktywnych seniorów z Teresina uczestniczyła również 
w wyjątkowej lekcji historii w Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Eksponaty, filmy a przede wszystkim ukazana w nich historia 
zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie i dały do myślenia. 
Ogromne wrażenie zrobił kilkuminutowy film z lotu ptaka nad 
zrujnowaną Warszawą. Udanym pomysłem w naszej ocenie jest 
rozwieszenie w muzeum kartek z kalendarza – chodząc wśród 
elementów wystawy mogliśmy zebrać całe kalendarium, by 
w domu poczytać, jak dokładnie przebiegało powstanie. Mamy 
ciekawą pamiątkę z wizyty w muzeum. Dobrym uzupełnieniem 
lekcji będzie kolejna wizyta w  muzeum, tym razem wirtual-
na. Warto przypomnieć w  tym miejscu, że muzeum, otwarte 
w  sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania, jest wyrazem 
hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wol-

ną Polskę i  jej stolicę. Mieści się 
w dawnej elektrowni tramwajowej, 
zabytku architektury przemysło-
wej z początku XX w. u zbiegu ulic 
Przyokopowej i  Grzybowskiej na 
Woli. Muzeum zgromadziło ponad 
30 000 eksponatów, z  czego blisko 
1000 jest prezentowanych na 3000 
m2 powierzchni ekspozycyjnych.

„Aktywny Senior” to nie tylko 
wyjazdy i  warsztaty. W  ramach 
tego projektu umożliwiliśmy se-
niorom nabycie podstawowych 
umiejętności i  wiedzy z  zakresu 
pierwszej pomocy. Pierwsza po-
moc ratuje życie. Uczestnicy kur-
su przekonali się, że nauczyć się jej 
może i powinien każdy.

Nasz projekt realizować będzie-
my do końca roku. Zaprosimy 
jeszcze seniorów na wspólny wy-
jazd do kina na film pt. „Bogowie” 
i do teatru, a także na dwa wykła-
dy; na temat zasad zachowania 
w  sytuacjach zagrożenia zdrowia 
i  życia, podczas którego przybli-

żymy seniorom podstawową wiedzę jak prawidłowo zachować 
się w  sytuacjach zagrażających zdrowiu i  życiu, żeby nie pani-
kować, i do kogo zwrócić się o pomoc, oraz na wykład na temat 
bezpieczeństwa. Tematyka tego wykładu jest dopasowana do 
potrzeb seniorów i będzie dotyczyła m.in. zapobiegania kradzie-
ży „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalne-
go”. Będzie można dowiedzieć się więcej jak przeciwdziałać nie-
uczciwym praktykom przedstawicieli handlowych, i jak zadbać 
o swoje bezpieczeństwo przy podpisywaniu umów.

Cieszy nas, że seniorzy z  naszej gminy chętnie uczestniczą 
w  proponowanych działaniach edukacyjnych i  integracyjnych, 
że poprzez udział w wykładach, kursach, warsztatach, możliwo-
ści korzystania z komputera i Internetu, wyjazdów do muzeum, 
kina i teatru, rozwijamy ich pasje i i zainteresowania.

Agnieszka Ptaszkiewicz
Stowarzyszenie IMPULS

Dużym sukcesem zakończył się występ zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Ventus” podczas Przeglądu Scholi i Zespołów Religijnych w Da-
widach Bankowych. Grupę tworzą głównie uczennice z Gimnazjum i Li-
ceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Nasze reprezentantki stanęły 
na konkursowym podium, gratulujemy!

Warto zaznaczyć, że szymanowski zespół istnieje od 2010 roku. Po-
czątkowo był to chór, ale z czasem przekształcił się w zespół wokalno in-
strumentalny. Do zespołu należą głównie uczennice LO i gimnazjum, ale 
od dwóch lat pomaga nam kilku gitarzystów: basista – tato uczennicy gim-
nazjum, która w zespole gra na perkusji, Dominik z Szymanowa, który od 
roku wspomaga nas drugą gitarą elektryczną oraz Kuba z Warszawy, który 
również od niecałego roku gra z nami na gitarze elektrycznej – mówi opie-
kunka zespołu s. Benedetta. W skład zespołu wchodzi obecnie 18 osób.

IMPULS dla seniorów

Wyśpiewały trzecie miejsce
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SKLEPY
 y Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, ul. o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska; Szymanów, 

ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.

 y Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały 

asortyment.
 y Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
 y Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 19, 10% zniżki na obuwie 
z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją.

 y Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1, zniżka 8% 
na cały asortyment.

 y Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, ul. Szymanowska 2, zniżka 5% na podręczniki i artykuły 
szkolne, oraz lektury.

 y Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia, ul. Cmentarna, 10% zniżki na wszystkie artykuły.
 y Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Teresin, ul. Kwiatowa 1, 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną. 
yy P.H.U VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. 
yy FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki na jaja. 
yy F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.
yy Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.

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

USŁUGI
 y Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%, tel. 608 516 983.
 y 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.

 y Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Teresin, ul. Szymanowska 29, zniżka 20% na wstęp do Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na 
wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.

 y Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22, zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
 y Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne.
 y Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – Granice, ul. Południowa 47, 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
 y Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na strzyżenie włosów. 
yy 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.
yy IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100, 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na 
haftowanie liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków do odzieży. 
yy 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. 
yy 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.
yy„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.
yy Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy 
w wypełnianiu PIT-ów rocznych.
yy Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51, 15 % zniżki na usługi doradztwa podatkowego.

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
yy Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji.
yy Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
yy 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:
yy F.H.U. DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7, 5% zniżki na cały asortyment.
yy Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8, 5% zniżki na cały asortyment.
yy 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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W  ramach upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie zorganizowała spotkanie 
ze wspaniałym człowiekiem, jakim jest Grzegorz Gortat. Anglista, 
tłumacz, pisarz. Książki swoje kieruje do młodzieży, ale jak sam 
podkreśla nawet dorośli mogą wyczytać coś wartościowego dla sie-
bie. Spotkania odbyły się w szkołach gimnazjalnych w Teresinie oraz 
w Szymanowie.

Od rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego minęło półtora miesią-
ca, a  w  naszym gimnazjum wiele 
się już działo.

Klasy drugie i  trzecie zaczęły 
naukę od wycieczki rowerowej po 
najbliższej okolicy. Drugoklasiści 
oglądali wybrane zabytki, a  trze-
cioklasiści odwiedzili Urząd Gmi-
ny w  Teresinie, gdzie Pan Marek 
Jaworski – wicewójt, przeprowa-
dził lekcję wiedzy o społeczeństwie. 
Uczniowie obejrzeli też film w  Ki-
nie za Rogiem pt. „Chce się żyć”. Były to ostatnie dni pięknego lata, 
pogoda dopisała wzorowo.

„Sprzątanie Świata” to akcja, w której corocznie sprzątamy naj-
bliższe środowisko. Zauważyliśmy, że mieszkańcy Szymanowa 
i okolic coraz lepiej dbają o to, aby śmieci nie leżały w okolicznych 
rowach, na chodnikach, przy po-
sesjach. Dobrze, że tak się dzieje 
i zachęcamy do reagowania na za-
chowania niepożądane.

Klasy trzecie naszego gimna-
zjum z  wychowawcami, panią 
Pauliną Żejmo i panem Adamem 
Grzebielą, uczestniczyły 28 wrze-
śnia w  wycieczce do Muzeum 
Powstania Warszawskiego. No-
woczesna, multimedialna ekspo-
zycja, przybliżyła im historię, a że 
w przeciwieństwie do innych mu-
zeów, można było dotykać eks-
ponatów, poczuli się jak miesz-
kańcy Warszawy lat wojennych. 
W  ciemności przeszli imitacją 
kanału, mogli siąść na motocyklu 
BMW, czy wystrzelić z ówczesne-
go karabinu. Oby więcej muzeów, 
było takich jak to.

Klasy pierwsze integrowały się 2 października na zajęcia survi-
valowych, które miały miejsce w  lasku gawłowskim. Przewodni-
kiem po świecie survivalowym był pan Adrian Kamiński – znany 
w  sochaczewskim środowisku instruktor survivalu i  bushcraftu. 
Podczas pięciu godzin na świeżym powietrzu uczniowie grali 
udział w  zabawnych konkurencjach wymagających pracy zespo-
łowej, poznawali różne narzędzia niezbędne w warunkach ekstre-
malnych i uczyli się rozpalać ogień bez użycia zapałek. Spróbowali 
także jedzenia MRE, popularnych zestawów żywnościowych, do 

których podgrzania nie potrzeba 
zewnętrznych źródeł ciepła. Do-
brze, że zmagania zakończyły się 
ogniskiem z  kiełbaskami. Pogoda 
dopisała i wszyscy wrócili zadowo-
leni. Sprawdzian zaliczyli ucznio-
wie klas pierwszych i  wychowaw-
czynie: pani Edyta Pliszka i  pani 
Katarzyna Lewczuk.

W  dniu 10 października w  15. 
edycji Diecezjalnego Konkursu 
Recytatorskiego oraz Poezji Śpie-
wanej wzięło udział 63 gimnazjali-

stów z diecezji łowickiej. Odbywał się on pod hasłem: Jan Paweł II 
– Patron Rodziny. Nasze gimnazjum reprezentowało pięć uczen-
nic, które śpiewały i recytowały poezję Jana Pawła II. Uczennice 
klas trzecich otrzymały wyróżnienia: Sylwia Bylicka i  Zuzanna 
Jankowska za piosenkę „Twoja miłość jak ciepły deszcz”, Zuzan-

na Gołębiowska za wiersz „Matka”. 
Była to uczta duchowa zarówno 
dla uczestników jak i  opiekunów 
zebranych w Łowiczu. Dziękuję za 
przygotowanie uczennic Siostrze 
Adrianie i  panu Januszowi Przy-
dworskiemu.

Od kilku lat, w  Dniu Edukacji 
Narodowej, klasy pierwsze naszej 
szkoły zostają pełnoprawnymi 
członkami naszego gimnazjum. 
W  tym roku moment ten nastąpił 
po symbolicznym odcięciu ogona 
naszych „kotów”. Humor z  prac 
klasowych naszych gimnazjalistów, 
quiz w  którym rywalizowali „Gi-
ganci” z  „Debeściakami” oraz szó-
sta edycja Józefów zakończyły ten 
inny niż zwykle dzień w szkole. Naj-
więcej radości sprawiły wszystkim 
ciekawe charakteryzacje uczniów, 

którzy wcielili się w postacie osób pracujących w gimnazjum.
Miniony czas obfitował w  zawody sportowe, w  których duża 

grupa uczniów reprezentowała gimnazjum w  naszym powiecie. 
Każdy sukces bardzo cieszy. Wyniki po całorocznych zmaganiach 
podsumujemy w czerwcu. W tym półroczu z pewnością wiele się 
jeszcze wydarzy, każda inicjatywa uczniów, rodziców i nauczycieli 
mile widziana.

Ewa Sobota
Dyrektor Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Szymanowie

Wieści z Gimnazjum w Szymanowie

Autorskie spotkanie
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Zakład Pogrzebowy

sc.
Dariusz Szymaniak & Ryszard Siennicki

tel. 666-869-323 tel. 698-920-800
JAKTORÓW ul. Warszawska 4, tel. zak. 46-895-11-55

PAPROTNIA ul. o. M. Kolbego 6 (obok poczty), 
tel. zak. 22-245-23-65

Zakład czynny od pon. do pt., 8.00 do 17.00, w sob. do 13.00
Pełna obsługa całodobowa

e-mail: haron0@op.pl www.haron.ns48.pl
Przewozy z domów, mieszkań, hospicjów i szptali.

Transport międzynarodowy.
Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki, 

stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.

MATEMATYKA
Korepetycje z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej

tel. 728 593 932
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W sobotę 26 września 2015 roku w hali widowiskowo-sportowej 
Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji w Teresinie odbył się otwar-
ty turniej szachowy. Po rocznej przerwie Stowarzyszenie „Impuls” 
powróciło do organizacji tej wyjątkowej imprezy sportowej. Tego-
roczny turniej zorganizowaliśmy już po raz szósty. Przyjechało do 
nas wielu zawodników, których gościliśmy w poprzednich latach. 
m.in. z Jabłonny, Wyszkowa, Gostynina, Skierniewic, Milanówka, 
Michałowic, Sochaczewa, Warszawy, Nieborowa, Grodziska Maz., 
Brochowa, Góry Kalwarii, Puszczy Mariańśkiej. Do stołów z sza-
chami zasiedli zarówno młodzi adepci tej dyscypliny sportu, jak 
i doświadczeni gracze, dzieci i osoby dorosłe, zawodnicy klubów 
i amatorzy. Turniej pokazał nam, że szachy to piękny i wyjątkowy 
sport, sport dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, kategorię 
szachową czy przynależność klubową. Łącznie wystartowało aż 
55 uczestników.

Oto klasyfikacja czołówki zawodów: 1 miejsce – Zoran Jako-
vlev, 2 miejsce – Grzegorz Kaczmarek, 3 miejsce – Paweł Flak, 4 
miejsce – Igor Litner, 5 miejsce –Stanisław Osiecki.

Nagrody w  poszczególnych kategoriach otrzymali: Piotr Ka-
niewski – najlepszy zawodnik z Gminy Teresin, Sebastian Błasz-
czyk – najlepszy najmłodszy zawodnik z Gminy Teresin, Izabella 
Seliga – najlepsza zawodniczka turnieju, Ryszard Duda – naj-

starszy zawodnik turnieju, Elżbieta Kowalewska – najmłodsza 
zawodniczka turnieju, Roman Zimochocki – najlepszy zawod-
nik powiatu sochaczewskiego. Wszystkim zawodnikom dzięku-
jemy za udział i gratulujemy!

Stowarzyszenie zebrało wiele pochlebnych opinii o turnieju dot. 
doskonałej organizacji, świetnej atmosfery i  gościnności. Zda-
niem wielu rozmówców Otwarty Turniej Szachowy w Teresinie 
jest jednym z najlepszych tego typu turniejów, jakie rozgrywane są 
w okolicy. Turniej dofinansowany był ze środków Gminy Teresin.

Agnieszka Ptaszkiewicz
Stowarzyszenie IMPULS

W Warszawie odbyły się X Mistrzostwa Polski Akademickiego 
Związku Sportowego – Akademickie Mistrzostwa Polski w zapa-
sach. Klub LKS Mazowsze Greiner Teresin na tych zawodach 
w rywalizacji w zapasach w stylu wolnym reprezentowało dzie-
więciu zawodników. Start naszych reprezentantów zakończył się 
wywalczeniem trzech złotych, jednego srebrnego i trzech brązo-
wych medali. Złote medale i tytuły Akademickich Mistrzów Pol-
ski zdobyli Wiktor Szmulaj, Robert Michta i Karol Turczyński, 
srebrny medal zdobył Mariusz Zdanowski, a  brązowe medale 
wywalczyli Sebastian Link, Piotr Michta i Michał Szymański.

Start teresińskich zapaśników mógł być jeszcze lepszy, ale 
z powodu kontuzji z rywalizacji musiał wycofać się Kamil Rybic-
ki i Dawida Mechecki. Ten ostatni w walce półfinałowej, prowa-
dząc na punkty na 20 sekund do końca walki, doznał uszkodze-
nia stawu kolanowego i zamiast pewnego minimum srebrnego 
medalu, musiał poddać się w tej walce i walce o brązowy medal.

Dzięki bardzo dobrej postawie wszystkich naszych zawodni-
ków, zostali oni sklasyfikowani na trzecim miejscu w klasyfikacji 
drużynowej łącznej dla wszystkich trzech styli – stylu wolnym, 
klasycznym i zapasach kobiet. W klasyfikacji prowadzonej tylko 
dla stylu wolnego, nasi zawodnicy zdecydowanie ją wygrali.

Szczegółowe rezultaty X Mistrzostw Polski AZS w zapasach 

w stylu wolnym:
Wiktor Szmulaj – I miejsce w kat. wagowej do 65 kg, Sebasta-

in Link – III miejsce w kat. wagowej do 65 kg, Robert Michta 
– I miejsce w kat. wagowej do 86 kg, Piotr Michta – III miejsce 
w kat. wagowej do 86 kg, Kamil Rybicki – V miejsce w kat. wago-
wej do 86 kg, Mariusz Zdanowski – II miejsce w kat. wagowej do 
97 kg, Michał Szymański – III miejsce w kat. wagowej do 97 kg, 
Karol Turczyński – I miejsce w kat. wagowej do 125 kg, Dawid 
Mechecki – V miejsce w kat. wagowej do 125 kg.

Kamilowi i Dawidowi życzymy jak najszybszego powrotu do 
pełni zdrowia.

W  Krasnymstawie rozegrane zostały Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w  zapasach w  stylu wolnym. Zapaśnicy LKS Ma-
zowsze Greiner wywalczyli tam dwa brązowe medale. Zdobyli 
je – Rafał Paliński (kat. wag. do 74 kg) oraz Mariusz Zdanowski 
(kat. wag. do 125 kg). Ponadto Mateusz Wójcik zajął ósmą loka-
tę w kat. wagowej do 70 kg, a Piotr Michta był dziewiąty w kat. 
wagowej do 86 kg.

Gratulacje dla naszych zapaśników oraz ich trenerów – Ry-
szarda Niedźwiedzkiego, Ryszarda Śliwińskiego, Krzysztofa 
Walencika, Sławomira Rogozińskiego, Jacka Szymańskiego, Ro-
berta Rybickiego oraz trenera prowadzącego kadetów, juniorów 
i seniorów – Artura Albinowskiego.

Zapaśnicy z medalami Mistrzostw Polski

Za nami Otwarty Turniej Szachowy
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Agent Ubezpieczeniowy
Michał Sowiński
UBEZPIECZENIA:
○ komunikacyjne
○ majątkowe
○ firm
○ rolne

KONTAKT: tel. 791 712 999 lub 46 8613443
Granice, ul. Kaska 63, 96-515 Teresin

STOMATOLOGIA
lek. dent. Mariusz Cierech

NZOZ Ter-Med Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy 

726 718 849

Stomatologia Zachowawcza
Protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów
Zdjęcia RTG

Kupię działkę budowlaną w Teresinie
Kryteria: do 1500m2, dojazd drogą asfaltową, dostępność 
mediów, musi posiadać księgę wieczystą, działka budowlana, 
w dobrej lokalizacji (bliskość PKP, szkoła), bezpośrednio.

tel. kom.: 531 666 746 (po 18.00) – Tomasz Kotecki
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To wieloletnia tradycja, że władze Gminy Teresin zapraszają dyrekcję szkół gminnych, nauczycieli i pracowni-
ków oświaty na wspólne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczne gminne obchody tego święta 
odbyły się w „Kuźni Napoleońskiej” w Paprotni.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy z wielkim oddaniem wypełniają swo-
ją edukacyjną misję. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w codzienną pracę, szkoły na terenie Gminy Teresin są bardzo 
chwalone przez środowisko nie tylko lokalne. Dzieci i młodzież osiągają świetne wyniki, a atmosfera w szkołach jest 
wspaniała mówił podczas spotkania wójt Marek Olechowski. Wspólnie z Bogusławem Bęzlem, Pełnomocnikiem 
Wójta ds. Oświaty w Gminie Teresin złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, każdemu z zapro-
szonych gości wręczając czerwoną różę.

Obchody święta popularnie zwanego Dniem Nauczyciela, to także okazja do wyróżnień i  nagród. Za pracę 
na rzecz teresińskiej oświaty otrzymali je dyrektorzy gminnych placówek: Ewa Piotrowska (SP Budki Piaseckie), 
Alicja Jachimczyk (SP Teresin), Joanna Kornacka (Gimnazjum Teresin), Ewa Sobota (Gimnazjum Szymanów), 
Grzegorz Fabiszak (SP Paprotnia) oraz Jarosław Żejmo (SP Szymanów).

Nauczycielkom, które wcześniej pozytywnie przeszły przez kolejną ścieżkę awansu zawodowego wręczono akty 
nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W tym roku awans uzyskały: Beata Ciszewska, Renata Kazusek i Anna 
Szczepanik z Gimnazjum w Teresinie.

Wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku w towarzystwie muzycznych klimatów, które tra-
dycyjnie zapewnił Teresiński Ośrodek Kultury.

Z okazji Dnia Nauczyciela składamy wszystkim pedagogom serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, reali-
zacji założonych celów oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Wszystkiego 
najlepszego Drodzy Nauczyciele!

Redakcja „Prosto z Gminy”

Gminny 
Dz ień 
Edukac j i 
Narodowe j




