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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin,
z okazji nadchodzącego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa
pragniemy życzyć Państwu
zdrowych, pogodnych,
pełnych słońca i pokoju
Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnym gronie,
a także smacznego jajka, wiosennego nastroju
oraz wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja!
Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin,
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” w gminie Teresin miały miejsce w niedzielę 4 marca w Niepokalanowie. Patriotyczne święto rozpoczęła uroczysta Msza święta o godz. 10.00. Przewodniczył jej i Słowo Boże
wygłosił o. Piotr Lenart. W niepokalanowskiej bazylice tłum
wiernych modlił się w intencji bohaterów poległych w walce za
wolną Ojczyznę, oddając hołd żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach
1944 – 1963.
W uroczystościach udział wzięli m.in. Tadeusz Koryś, radny powiatowy, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, Bogdan
Linard, przewodniczący Rady Gminy, wicewójt Marek Jaworski,
Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty w gminie Teresin,
dyrektorzy szkół, strażackie i szkolne poczty sztandarowe, harcerze i skauci.
Po nabożeństwie zebrani zostali zaproszeni do sali św. Bonawentury na projekcję filmu Wyklęty. To wyprodukowany w Polsce
obraz nawiązujący do historii żołnierza niezłomnego Franciszka
Józefczyka, ps. „Lolo”. Akcja filmu toczy się w Polsce, w drugiej
połowie lat 40. XX wieku, ale jego fabuła obejmuje okres od 1920
do współczesności.
Na widowni obecny był również reżyser Konrad Łęcki. Po filmie spotkanie autorskie z gościem poprowadził o. Jacek Staszewski, rzecznik Klasztoru w Niepokalanowie.
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Co słychać na dworcu?
Z dnia na dzień swoje oblicze zmienia
budynek dworca PKP Teresin Niepokalanów
i otaczający go teren. Tu realizowany jest projekt „Dworzec TO Kultura”, związany z adaptacją jego części na cele kulturalne. Wykonawca, firma „Hegor” z Sochaczewa, zapewnia
o dotrzymaniu terminu zakończenia robót.
Patrząc na dobre tempo realizacji, ostateczne
procedury odbiorowe powinny zakończyć się
w czerwcu, a od lipca możemy spodziewać
się pełnego oddania do użytkowania naszego
dworca.
Obecnie zaawansowanie prac szacuje się
na ok. 80%. Wykonano przebudowę i pokrycie dachu, dobudowana została sala kinowa

z tarasem widokowym i ażurową pergolą. Wymieniona została również cała stolarka okienna i ślusarka. Na elewacji wykonano docieplenie styropianem. W piwnicach wykonano
izolacje i posadzki, przebudowano zasilanie

energetyczne, wykonano nowe zasilanie
w wodę i kolektor
kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.
Wykonano również
schody
żelbetowe
z przygotowaniem
podłoży do wykonania okładzin kamiennych na stopnicach
i murkach oporowych. W pracach wykończeniowych trwa
m.in. układanie posadzek
z częścią okładzin z glazury.
Obecnie duże roboty prowadzone są na przydworcowym
placu, gdzie trwa przygotowanie
pod budowę nowych nawierzchni, fontanny i ławek. Tu stanie
też specjalna ławka z siedzącym
na niej św. Maksymilianem Kolbem. Całość dopełni klimatyczne oświetlenie nawiązujące do
ul. Lipowej.
Obiekt
dostosowany zostanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych
(winda,
podjazdy), energetycznie
wspomagany będzie panelami fotowoltaicznymi. Za-

chowana zostanie podstawowa funkcja dworca
– zakup biletów, poczekalnia,
toalety i miejsca parkingowe. Przypomnijmy, iż
na realizację tej inwestycji
w 2017 roku Gmina Teresin
pozyskała z funduszy unijnych kwotę 3,1 mln złotych.

94,9 FM
GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 4 kwietnia 2018 roku o godzinie
9.30 rozmowa z Markiem Jaworskim, zastępcą
wójta gminy Teresin.

Numer 3/2018

102,

7 FM
GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 13 kwietnia 2018 roku o godzinie
13.10 rozmowa z Markiem Jaworskim, zastępcą wójta gminy Teresin.
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„Przystanek Granice” – jeszcze w tym roku
Gmina Teresin otrzymała dofinansowanie w wysokości 218 766 tys.
zł na realizację zadania pod nazwą: „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin”. Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na
lata 2014-2020.
W ramach projektu zostanie ukończony budynek przy OSP Teresin z perspektywą powstania w nim Punktu Obsługi Turysty. Umowę
z Urzędem Marszałkowskim, w imieniu Gminy Teresin, podpisali Marek Olechowski – wójt Gminy oraz Jadwiga Durczak – skarbnik Gminy.
Projektowany Punkt Obsługi Turysty Przystanek Granice będzie
przyjaznym miejscem dla turystów, udostępniającym pomieszczenia
sanitarne, pomieszczenia służące przygotowaniu posiłku (wyposażone

m.in. w kuchnię gazową, kuchenkę mikrofalową, stołówkę umożliwiającą spożycie posiłków własnych i zamówionych turystom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom, wyposażoną w stoły, krzesła i inne
meble dające możliwość odpoczynku). W pomieszczeniu zostanie
wydzielona strefa zabaw dla dzieci. Na ścianach pomieszczeń zostanie
zawieszona ekspozycja prezentująca najciekawsze turystycznie miejsca
w Gminie Teresin oraz mapa LGD „Ziemia Chełmońskiego”, co znacznie ułatwi turystom zwiedzanie tego terenu. Zadaszony taras budynku
wyposażony w betonowy grill, ławki i stoły. Przed budynkiem zainstalowana zostanie stacja naprawy rowerów oraz stojaki na rowery.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku.
Izabela Andryszczyk
Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych w Gminie Teresin

Ogłoszenie o wymianie pieców
W związku z dużym zainteresowaniem tematem zanieczyszczenia powietrza i ewentualnego wsparcia wymiany kotłów na ekologiczne,
informujemy, że można składać przedwstępne deklaracje zainteresowania wymianą kotłów na bardziej ekologiczne, które są dostępne
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy.
Szczegóły dot. wysokości dofinansowania będą znane w terminie późniejszym, o czym niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.
W budżecie Gminy Teresin na rok 2018 nie zaplanowano środków na wymianę kotłów – Urząd podejmuje starania o pozyskanie funduszy
zewnętrznych na ten cel.
Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych

„PARKUJ I JEDŹ” – BEZPŁATNIE
Od 1 kwietnia br. zmieniają się zasady korzystania z parkingu
„Parkuj i Jedź” przy ulicy Torowej w Teresinie. Od wielu miesięcy
mazowieckie gminy, które współfinansują te parkingi, starały się je
pozyskać od PKP, by nimi zarządzać i wprowadzić bezpłatne użytkowanie przez mieszkańców. W tych rozmowach od samego początku uczestniczył wójt Gminy Teresin Marek Olechowski. Pragniemy
poinformować, że zostały wynegocjowane stawki dzierżawy za teren
pozyskany od PKP oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia parkingu
od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od kwietnia teresiński parking zmieni formułę z dozorowanego na niestrzeżony, będzie
czynny 24 godz. na dobę i będzie bezpłatny dla wszystkich korzystających.
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Z prac Rady Gminy
Podczas 49. sesji Rady Gminy Teresin podjęto dziewięć uchwał. Dwie z nich dotyczyły
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanych nieruchomości na rzecz mienia komunalnego. Pierwsza z działek położona jest w Paprotni Gminy Teresin, a pozostałe
w obrębie Teresin Kaski. Wnioski w przedmiotowych sprawach złożyli do Urzędu Gminy współwłaściciele każdej z nieruchomości,
stanowiących drogę i będących
dojazdem do wydzielonych działek budowlanych. Przejęcie danej
drogi na mienie komunalne ma
docelowo ułatwić i usprawnić
wszelkie procedury, przy których
wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli.
Rada Gminy Teresin podjęła
uchwały, na podstawie których
zdecydowała o: wprowadzeniu
zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Teresin, a także
zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w gminnych szkołach oraz
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy, jak również
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Szczegóły
projektów poszczególnych uchwał przedstawił
radnym Bogusław Bęzel, Pełnomocnik Wójta
ds. Oświaty w Gminie Teresin. Wszystkie trzy

uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
Rada ustanowiła także podział Gminy
Teresin na okręgi wyborcze. Jak wyjaśniła
sekretarz Grażyna Cierpis-Przysucha – Zmieniona ustawa Kodeks wyborczy zobowiązała
samorządy do dokonania ponownego podziału
gmin na okręgi wyborcze. Przedłożony projekt
uchwały nie zawiera nowych propozycji, liczba

okręgów i ich granice są takie, jak w uchwale
obowiązującej dotychczas.
Gościem sesji był Kamil Wawrzyński, dyrektor regionalny Aesco Group, który w formie prezentacji przedstawił możliwości sfinansowania zadłużenia inwestycyjnego gminy.
– Obligacje komunalne spełniają funkcję
kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich
elastyczność. Instrument ten daje możliwość

określenia takich terminów wykupu (spłaty
kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo
w zakresie płynności finansowej budżetu – wyjaśniał Wawrzyński. Po wyczerpującej informacji Rada podjęła uchwałę w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu. Emisja obligacji ma na celu spłatę
rat kapitałowych kredytu i wykupu obligacji
oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2018
– 2021.
Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Teresin
na lata 2018 – 2031 oraz
w tegorocznym budżecie
gminy.
Na zakończenie tej części sesji zebrani wysłuchali
informacji przedstawiciela
Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty
bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez
producentów rolnych.
Z kolei w dniu 16 marca br. odbyła się 50.
sesja Rady Gminy Teresin, podczas której
podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad
sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu, a także uchwałę w sprawie
zmian w bieżącym budżecie gminy. Szczegóły podjętych uchwał dostępne są na www.bip.
teresin.pl

Powiatowe gratulacje dla sołtysa
Miło nam poinformować, że Jan Bluszcz, sołtys Pawłówka, otrzymał specjalne wyróżnienie podczas tegorocznej edycji Powiatowego Dnia
Sołtysa. List gratulacyjny od starosty sochaczewskiego Jolanty Gonta nasz sołtys otrzymał w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej
społeczności – Niezmiernie doceniam fakt, iż Pana osoba jako sołtysa znajduje się w wąskim gronie najdłużej piastujących tę jakże ważną w lokalnym samorządzie funkcję społeczną w gminie Teresin – zwracała się
starosta do wyróżnionego Jana Bluszcza. Z kolei nagrodę rzeczową
wręczył sołtysowi Marek Jaworski, zastępca wójta gminy Teresin.
Gratulujemy!
Powiatowy Dzień Sołtysa odbył się w Sochaczewie już po raz
trzeci. Organizatorem uroczystego spotkania sołtysów z terenu całego powiatu sochaczewskiego są: Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby
Rolniczej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Radio
Sochaczew i redakcja „Echa Powiatu”.

Dyżury radnych
Radni Gminy Teresin przyjmują mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, pok. nr 14,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod
nr. telefonu 46 864 25 36 lub drogą mailową:
biuro.rady@teresin.pl.
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W hołdzie Wielkiemu Artyście z Mikołajewa
W 100. rocznicę śmierci malarza Władysława Ślewińskiego na grobie jego matki Heleny z Mysyrowiczów na cmentarzu w Mikołajewie
odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci artysty. Poświęcili ją wspólnie
– biskup diecezji łowickiej Andrzej Dziuba oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Krzysztof Żochowski. Uroczystości w Mikołajewie odbyły się
w niedzielę, 18 marca br. Rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św.
Jana i Pawła Męczenników. Wśród zgromadzonych byli m.in. Maciej
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Małecki, poseł na Sejm RP, Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew,
Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Jaworski,
zastępca wójta gminy Teresin, Jarosław Miaśkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego i jednocześnie
organizator tego ważnego wydarzenia. Jubileusz zakończył koncert muzyczno-wokalny w wykonaniu Iwony Niemyjskiej wraz z synami.
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100. rocznica śmierci Władysława Ślewińskiego
Równo 100 lat temu
Władysław Ślewiński,
światowej sławy artysta i malarz, zmarł
24 marca 1918 roku
w szpitalu Cochin
w Paryżu. Nie jest wcale łatwo pisać o jego
śmierci i życiu. Zostaje
jedynie podziwianie
jego postimpresjonistycznych
obrazów
w muzeach. Władysław Ślewiński był jednym z przedstawicieli
Młodej Polski i secesji.
Jego dzieła dają radość
oczom i ludzkiej duszy.

Polaka, choć był jako
malarz wykształcony we
Francji, jak większość
twórców w tym czasie.
Po siedemnastu latach pobytu za granicą
Ślewiński wrócił do
Polski. Był zachwycony
obrazami Józefa Chełmońskiego, a szczególnie Czwórką znajdującą
się dziś w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Artysta zwracał wielką
uwagę na detale obrazów, a przede wszystkim
namalowane błoto pod
kopytami biegnących
koni.
Władysław ŚlewińWładysław Ślewiński
ski zmarł w wieku 62
jako malarz był wieczlat po ciężkiej chorobie.
nym poszukiwaczem
Jego zwłoki wyprowaotwartej
przestrzeni
dzono z kościoła Saini siły malarstwa. Zadate-Anne-de-la-Buttewał sobie odwieczne
-aux-Cailles przy ulicy
pytania – czy ja dobrze
Tolbic. To katolicka
i umiejętnie maluję
świątynia w stylu neoswoje obrazy?
romańskim. Artystę poW tym wiecznym
chowano na cmentarzu
pytaniu,
zastanawiaparyskim Bagneux, poniu się, mówił o swoim
wstałym w 1886 roku.
ostatnim portrecie – teZnajduje się on na
stamencie malowanym
powierzchni 61,5 hekw 1912, a ukończonym
tarów. Ten cmentarzostatecznie 1915 roku.
-ogród jest oazą zieleni,
Praca ta stanowi maniw której można spotkać
fest artystyczny malarza.
różne odmiany drzew
Ślewiński niechętnie
oraz wiekowe cedry.
pokazał autoportret –
Tutaj mają swoje krytestament przed swoją
jówki ptaki i wiewiórki.
śmiercią
Tadeuszowi
Dopiero malownicza
Makowskiemu, którego
Autoportret Władysława Ślewińskiego. Własność: Muzeum Narodowe w Warszawie
jesień pokazuje niezwycenił jako przyjaciela,
kłe kolory barwy liści. Jednak w dniu pogrze- rządów rosyjskich. Żądali od niego, tak jak od ale nie lubił jego malarstwa. W obrazie tym
innych Polaków, podatków i rościli swoje pre- celowo postarzył się i dodał postaci na portrebu artysty cmentarz był szary i ponury.
Po obu stronach alej znajdują się kwatery, tensje do ziemi polskiej. Bieda w ówczesnych cie bretoński kapelusz, zaznaczając, że jakoby
w których spoczęło wielu polskich malarzy m.in. czasach, jaka zaglądała do polskich domów, z tego świata bretońskiego chłopa narodził się
Nela Muter, Sarah Lipska, no i właśnie Włady- stanowiła ogólny społeczny problem. Włady- i żył do śmierci.
sław Ślewiński. Jednak jego grób został sprze- sław Ślewiński nie płacił podatków zaborcom
Ostatnia wystawa w Polsce prac Władyrosyjskim. Majątek Pilaszkowice należał do Po- sława Ślewińskiego odbyła się w 1983 roku
dany w 1930 roku, a szczątki prawdopodobnie
laków, którzy cierpieli z głodu, nędzy i chorób.
zostały pochowane w zbiorowym grobie.
w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz
Opłaty podatkowe zostały spłacone dopie- w Poznaniu. Stanowiła ona retrospektywny
Przyjaciel artysty malarza Tadeusz Makowski napisał 27 marca 1918 roku, kiedy wrócił ro w 1905 roku do ostatniego rubla przez naj- przegląd jego arcydzieł. Katalog tej wystawy
bliższą rodzinę Fijałkowskich od strony siostry zawiera 338 obrazów. Od tego czasu minęło
z pogrzebu: Pokolenie późniejsze uczci pewno
inaczej pamięć tego szczerego artysty i oceni le- Heleny z domu Ślewińskiej. Władze rosyjskie już 35 lat.
miały też pretensje za niezapłacony podatek
piej jego niezaprzeczony talent.
Teraz, w 100-lecie śmierci Władysława
W 1925 roku odbyła się pośmiertna wysta- paszportowy. Opłata ta jednak została w koń- Ślewińskiego, na grobie jego matki na cmenwa obrazów Władysława Ślewińskiego w To- cu umorzona przez wstawiennictwo do władz tarzu w Mikołajewie odsłonięta została pawarzystwie Zachęty. Do Polski zwiozła ją żona rosyjskich dalekiego krewnego żony Ślewiń- miątkowa tablica, która przypomina tego
skiego, Eugenii Szewcowej, Rosjanki.
Eugenia Szewcowa. Wtedy to w monografii
artystę. W Polsce jest to jedyna tablica upaMalarstwo Władysława Ślewińskiego było miętniająca postać tego znanego bardziej we
malarza Tytus Czyżewski napisał: Ślewiński
poszukiwaniem bezkresów morza, poszukiwa- Francji niż w Polsce artysty malarza. Jubileumarł jak tułacz.
niem w jego toni bogactwa barw, niewyczerpa- usz współfinansowała Gmina Teresin.
Majątek po matce, który odziedziczył na
ziemi lubelskiej, leżał w Królestwie Polskim, nego ruchu morskich fal i kształtów. Widział
Jarosław Miaśkiewicz,
które było pod silnymi wpływami władz ro- je tylko sam artysta. Ślewiński kochał polskie
prezes Towarzystwa Miłośników
syjskich. Władysław Ślewiński nie akceptował morze oraz Tatry. Miał wrażliwą duszę artysty
Malarstwa Władysława Ślewińskiego
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Kto rozpoznaje te miejsca?
W ubiegłym roku Muzeum Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie stało się
właścicielem kolekcji zdjęć zrobionych przez Niemców w Sochaczewie
i okolicach w czasie I wojny światowej. Wśród cennego zbioru znalazły
się również dwie fotografie z Teresina opatrzone podpisami. Krążyły
one również na Facebooku, wywołując wśród jego użytkowników dość
ożywioną dyskusję. Pojawiły się też konkretne propozycje lokalizacji
miejsc, w których wykonano fotografie. Choć wydaje się, że zagadka
została już rozwiązana, chcemy tymi wyjątkowymi zdjęciami zainteresować czytelników naszego miesięcznika.
Jak zawsze z nieocenioną pomocą przyszedł pan Henryk Kucharski. Otóż według naszych ustaleń jedno ze zdjęć przedstawia budynek
dawnego zajazdu (obok obecnej Kuźni Napoleońskiej w Paprotni) ze
studnią z żurawiem. Podpis pod tym zdjęciem brzmi: „Stąd ze studni
nosiliśmy wodę do podlewania kwiatów na cmentarzu”. Drugie ze zdjęć
opatrzone jest podpisem: „Niemieckie groby w Teresinie. Zasadziliśmy
na nich kwiaty”.

Klucze do rozszyfrowania zagadki zdjęć są przynajmniej dwa: stojący do dziś tzw. dom dróżników (widoczny na zdjęciu) przy skrzyżowaniu ul. Sochaczewskiej i Kampinoskiej oraz cytowane wcześniej podpisy.
Logicznym jest, iż wody do podlewania kwiatów na grobach szukano
blisko, a więc same groby musiały się znajdować niedaleko studni.
Wniosek, iż ta druga fotografia przedstawia groby przy skrzyżowaniu
dzisiejszej ul. Sochaczewskiej i ul. Krańcowej. Na razie są to tylko nasze
hipotezy, dlatego liczymy na odzew ze strony Państwa.
Być może uda się ustalić stuprocentową lokalizację tych miejsc na
fotografiach. Nie znamy też odpowiedzi na kilka jeszcze innych pytań.
Co stało się z tymi niemieckimi grobami? Czy i kiedy dokonano ich
ekshumacji? Jakie są nazwiska dwojga ludzi stojących przed budynkiem
powozowni?
Choć mówimy o czasach dość odległych, to nie tracimy nadziei na
dalsze ciekawe ustalenia w tej sprawie.
Marek Jaworski
Stowarzyszenie „Teresin – nasze korzenie”

„Rzeczpospolita filmowa”
W sobotę, 10 marca br. w teresińskim „Kinie za Rogiem” odbyła się druga projekcja filmowa
w ramach cyklu „Rzeczpospolita
Filmowa”. Tym razem widzowie
mogli obejrzeć film Kamienie na
szaniec w reżyserii Roberta Glińskiego. Ta najnowsza adaptacja
książki Aleksandra Kamińskiego spotkała się z dobrym odbiorem i wywołała krótką, ale ciekawą dyskusję.
Projekt „Rzeczpospolita Filmowa”, we współpracy ze stowa-
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rzyszeniem „Teresin – nasze korzenie”, realizowany jest z okazji
gminnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Na
kolejne
spotkanie
„Rzeczpospolitej Filmowej” zapraszamy 14 kwietnia, godz.
17.00. Wówczas obejrzymy film
Dreszcze w reżyserii Wojciecha
Marczewskiego z 1981 roku.
Wstęp wolny.

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie
uprzejmie prosi wszystkie pary małżeńskie
zameldowane aktualnie na terenie naszej
gminy, które zawarły związek małżeński
50 lat temu, tj. w 1968 roku, o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego
w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Temat
dotyczy uhonorowania Państwa w związku
z długoletnim pożyciem małżeńskim.
Telefon kontaktowy 46 864 25 54.
Kierownik USC
Jolanta Kononowicz
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Jedna z dwunastu w świecie!
W
Niepokalanowie
mają być montowane okna
powstaje Narodowe Ceni witraże, kładziona martrum Modlitwy o Pokój.
murowa podłoga.
Niecodzienne
wydaDzieło nie mogłoby porzenie czeka nas w tym
wstać bez wsparcia modliroku w Niepokalanowie.
tewnego, dlatego Ojcowie
Uroczyście otwarta zostaFranciszkanie
zachęcają,
nie i poświęcona Kaplica
aby w tej intencji modlić
Adoracji
Najświętszego
się Różańcem świętym,
Sakramentu – Narodowe
podejmować wyrzeczenia,
Centrum Modlitwy o Poofiarować cierpienia. Niekój. Będzie to jedyne w Polpokalanowski klasztor już
sce, drugie w Europie (po
rozpoczął 9-miesięczną noMedjugorie) i ósme (na
wennę, gdzie od 1 grudnia
dwanaście planowanych)
codziennie jest sprawowaw świecie miejsce, gdzie
na Msza święta w intencji
szczególnie
zanoszone
budowy kaplicy, wszystkich
będą modlitwy o pokój
zaangażowanych w to dziew nas, naszych rodzinach,
ło, jak i darczyńców. Koszt
w Ojczyźnie, w Europie
stworzenia kaplicy przerai świecie.
sta możliwości wspólnoty
Dzień konsekracji Ołparafialnej. Jednak dzieło
tarza Pokoju i poświęcenie
to zostało zawierzone Bogu.
kaplicy nie jest przypadkoUfając Niepokalanej jak św.
wy – otóż 1 września przyMaksymilian, rozpoczęto
pada 79. rocznica wybuchu
budowę, nie mając zabezII wojny światowej. Jest to
pieczonych na nią funduszy.
też pierwsza sobota miesiąSama wymiana okien koszca, a zatem dzień dedykowany Maryi. W obecnym szczególnym roku towała 100 tys. zł. Dwa dni po ich wymianie połowę tej kwoty ofiarowali
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, trudno o bardziej wy- darczyńcy (!) – To jest moc zawierzenia, dzieją się cuda – mówi z uśmieraziste nawiązanie do potrzeby nieustającej modlitwy w intencji pokoju. chem o. proboszcz Andrzej Sąsiadek. Można też przekazywać na ten
W Kaplicy centralne miejsce zajmie postać Niepokalanej Maryi z Eu- cel srebro lub złoto. Zostanie ono przetopione i umieszczone w ołtarzu.
charystycznym Chrystusem pod Jej Sercem. Jest to spełnienie marzeń – Zależy nam bardzo, aby każdy, kto przekaże dar czy ofiarę pieniężną, dośw. Maksymiliana Kolbego, o których wiemy z listu Świętego z Japonii łączył też swoją intencję. Wykonując na przykład przelew bankowy, możz 1934 roku. Autorem niepokalanowskiego, jak i pozostałych projektów na ją podać w opisie – tłumaczy o. Andrzej. – Wszystkie intencje zostaną
na świecie jest firma „Studio Drapikowski” z Gdańska, specjalizująca przepisane i złożone w tubie, na wieki u stóp Maryi – dodaje.
się w sztuce sakralnej. Mariusz Drapikowski należy do Communitá ReTo wyjątkowe światowe dzieło powstające w naszej parafii można
gina della Pace – Stowarzyszenia Królowej Pokoju, które realizuje pro- wesprzeć, wpłacając ofiary na konto:
jekt „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Stowarzyszenie to,
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepoangażując się w apostolat modlitwy o pokój, tworzy w świecie kolejne kalanowie: ul. Kolbego 5, 96-515 Teresin, nr konta 97 9284 0005 0009
centra modlitwy adoracyjnej w tej intencji.
8342 2000 0040, tytuł wpłaty: „Kaplica Adoracji” lub przekazując dar
Kaplica powstaje w bazylice po lewej stronie ołtarza głównego cennych kruszców osobiście lub na adres parafii również z dopiskiem:
(w miejsce drugiej zakrystii), można będzie do niej wejść zarówno ze „Kaplica Adoracji”.
środka świątyni, jak i z zewnątrz. Zostały już wymienione okna, wybuKaplica posiada swoją stronę internetową www. kaplica.niepokalarzono jedną ze ścian, w najbliższym czasie będą przeprowadzone prace now.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.
instalacyjne CO, klimatyzacyjne i wentylacyjne. W dalszej kolejności

Brawo, dziewczęta z Szymanowa!
Serdecznie gratulujemy Kindze Sendal z kl. II gimnazjalnej Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, która zajęła
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy łagrowej więźniarek KL Ravensbruck”. Kinga zakwalifikowała się do finału, a w nagrodę
wraz z opiekunem wyjedzie do „Miejsca Pamięci i Przestrogi
Ravensbruck”. Ponadto z radością informujemy, że w diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej zwyciężczynią
została Daria Borecka (II LO), natomiast trzecie miejsce zajęła Julia Zubko (I LO). Gratulujemy naszym dziewczynom
ze szkoły w Szymanowie i życzymy powodzenia podczas etapu ogólnopolskiego!
Źródło: Liceum i Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie
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„Muode Koty” w Teresinie
W pierwszym dniu rekolekcji wielkopostnych, 14 marca br. w hali sportowo-widowiskowej w Teresinie odbył się koncert profilaktyczny zespołu „Muode Koty” dla uczniów
klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych
w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana
Kolbego w Teresinie.
Czas Wielkiego Postu to czas refleksji nad
własnym życiem i postępowaniem. Okazją
do tego było spotkanie z zespołem. Podczas
koncertu Dominik, Fabian i Jakub przekazali
świadectwo własnej wiary – ukazali drogę do
nawrócenia i przemiany swojego życia. Po-

przez rap uświadomili, że Bóg jest dobry, zawsze jest przed nami i daje więcej niż możemy
zapragnąć oraz utwierdzili nas w przekonaniu,
że każdy może się zmienić, a wiara to powierzenie Bogu całego swojego życia.
Podczas koncertu panowała gorąca atmosfera. Młodzież dała się porwać rytmom rapu
bawiąc się i wyciągając z piosenek przesłanie
dla siebie. Koncert zespołu dostarczył nie tylko wrażeń muzycznych, ale również pobudził
do refleksji nad istotą życia i relacją do Boga.
Koncert ten nie odbyłby się, gdyby nie pomoc sponsorów: p. Marii Wójcickiej, koordynator ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Teresin
oraz o. Andrzeja Sąsiadka – proboszcza
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Niepokalanowie,
którym serdecznie

dziękujemy, bowiem ta forma przekazu cieszy
się największym uznaniem wśród młodzieży. Cieszymy się, że zespół mógł się podzielić
z nami swoją pasją. Było to dla nas wyjątkowe
doświadczenie.
Renata Kazusek,
o. Sebastian Bielski

SZKOŁA ZAPRASZA
NA SEMINARIUM

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego w Teresinie serdecznie
zapraszają chętne osoby, w tym nauczycieli
orientacji zawodowej, nauczycieli techniki
i wychowawców klas kończących na seminarium naukowe pod nazwą „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”. Odbędzie się ono
w środę 4 kwietnia br. w sali konferencyjnej
Zespołu Szkół w Teresinie przy Alei XX-lecia 12 (naprzeciw stadionu GOSiR). Początek
o godz. 12.00. Wstęp wolny.

Zakaz wypalania
traw
Urząd Gminy w Teresinie przypomina, że
zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
ZABRANIA SIĘ WYPALANIA
ROŚLINNOŚCI NA ŁĄKACH,
PASTWISKACH, NIEUŻYTKACH,
ROWACH, PASACH PRZYDROŻNYCH.
Kto nie przestrzega ww. ustawy, podlega
karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12
ustawy o ochronie przyrody).
Wypalanie traw jest u nas złą tradycją,
z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci
oraz służby ochrony środowiska.
Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną
ptaki i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się tony toksyn.
Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom
i może być przyczyną groźnych wypadków.

OFERTA PRACY
ZATRUDNIMY pracowników
tymczasowych do KOMPLETOWANIA!
Oferujemy gwarantowaną stawkę
dzienną oraz wynagrodzenie akordowe,
umowę zlecenia ze wszystkimi
składkami ZUS!
Wymagamy książeczki sanepidu!
KONTAKT: APT pracaBIS,
tel. 571 493 943, 780 069 700
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Dzień kobiet w stylu retro
To już tradycja, że Teresiński
Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy Teresin zapraszają
mieszkanki gminy do wspólnego świętowania z okazji Dnia
Kobiet. W tym roku atrakcją
był wspaniały muzyczny recital Macieja Klocińskiego, piosenkarza, aktora estradowego,
zdobywcy wielu estradowych
nagród. Swym kunsztem wokalnym, gracją i manierami zabrał
publiczność w lata świetności
w stylu retro. Stąd też tytuł koncertu – „Piosenki Retro dla Pań”.
Akompaniował mu wybitny pianista i akompaniator, laureat wielu konkursów, człowiek zasłużony
w polskiej kulturze i dla polskiego
kabaretu – Zbigniew Rymarz.
Dobrze znane utwory Ach, te
baby, Już taki jestem zimny drań
czy Kiedy będziesz zakochany
śpiewała niemal cała sala. Półtoragodzinna zabawa zakończyła
się przy kawie i słodkim poczęstunku, a każda z Pań otrzymała
czerwoną różę, którą osobiście
wręczał im m.in. Mariusz Cieśniewski, dyrektor TOK.
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Marzenia się spełniają!

Rozmawiamy z Mają Kapłon, finalistką
The Voice of Poland, polskiego programu telewizyjnego emitowanego przez TVP 2, którego zasadniczym celem jest odkrycie talentów
wokalnych. Poznajmy kulisy jej zakończonego
sukcesem udziału w telewizyjnym show, który
oglądała cała Polska. Nasza Maja doszła w nim
do ścisłego finału, a my emocjonowaliśmy się
każdym odcinkiem z jej udziałem.
Gratując jeszcze raz wielkiego sukcesu
w The Voice of Poland, chciałbym porozmawiać dziś o kulisach Twojej przygody z programem. Zacznijmy od tego, skąd pomysł
i jak doszło do tego, że znalazłaś się w telewizji?
– Zacznę od tego, iż dziękuję wszystkim,
którzy trzymali kciuki za mój występ w programie, czułam to wsparcie i ono dawało mi
siłę. Co do pytania o pomysł, to stwierdziłam,
że jestem już gotowa, by pokazać ludziom, co
mi w duszy gra. Znalazłam Dandysów, którzy
wiedzą, jak przelać moje myśli w muzykę. Decyzję podjęłam spontanicznie, bo dzień przed
castingiem, dokładnie o godzinie 22.00. Żeby
było śmieszniej, zwierzę się wam, że tego samego wieczoru spotkałam się z koleżankami,
a poszłam spać o 4.00, zaś o 8.00 rano byłam
już na castingu. W takim tempie to się odbyło.
A dlaczego zdecydowałam się iść do programu? To był mój słabszy moment w życiu
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prywatnym, ale bardzo płodny, jeśli chodzi
o muzykę i pracę. Miałam gotowy materiał
na płytę, napisaną pracę licencjacką i finalnie
obronioną na piątkę. Dostałam wymarzoną
pracę w szkole Early Stage. Wszystko sprzyjało,
potrzebowałam tylko pewnej pewności siebie,
aby czuć się w pełni radosna. To dość osobiste,
ale nie wstydzę się tego, co czuję.
Zatem przyznaj, co czułaś, gdy dowiedziałaś się, że oto zakwalifikowałaś się do
telewizyjnego etapu projektu i masz tę świadomość, że Twój występ obejrzy cała Polska?
– To była ogromna radość, dziś trudno to
opisać słowami. Dopiero wtedy powiedziałam
rodzinie i znajomym, nikt wcześniej nie wiedział o moim pomyśle. Czułam, że stanie się
coś, o czym marzyłam od zawsze. To była moja
szansa!
Jak wyglądał sam proces eliminacji? Jakie
rady mogłabyś dać komuś, kto dziś również
myśli o zgłoszeniu do programu typu „talent
show”?
– Na ulicy Woronicza w Warszawie, co
roku w czerwcu są przeprowadzane castingi.
Uczestnik wybiera dwie piosenki, jedną polską, a drugą angielską. Prezentuje je przed jury,
które składa się z producentów i trenerów wokalnych. Zaznaczam, że to nie jest jeszcze telewizyjny etap rekrutacji.
To powiedz, jak przebiegał początek Two-

jego udziału w The Voice of Poland, pierwsze
nagranie? Jak to wyglądało od tzw. „kuchni”?
– Do etapu blind trzeba było przygotować
się samemu. Należało wiedzieć, po co się tam
jest i co chce się robić zaraz po programie, ponieważ bardzo szybko przygoda się kończy,
a zostać na scenie jest naprawdę ciężko. Ja
miałam plan dużo wcześniej i gotowy materiał
na płytę, która aktualnie jest w procesie nagrań. To też był mój atut.
W telewizji widzieliśmy, że w studio towarzyszyła Ci rodzina, przyjaciele i znajomi.
Scenarzyści nie stawiali warunków, co do
osób towarzyszących, np. ich ilości itp?
– Rzeczywiście, ilość osób jest ograniczona.
Za pierwszym razem, producenci chyba nie
wierzyli, że ze mną naprawdę przyjdzie dużo
ludzi. Szybko się o tym przekonali i nie ukrywam, że byli zaskoczeni ilością moich kibiców.
A ja byłam bardzo dumna z grona osób mi towarzyszących, którzy tak bardzo swoją obecnością mnie wspierali.
W programie spotkałaś artystów, znane
z telewizji osoby, mam tu na myśli choćby
jurorów, jacy oni są w rzeczywistości, kto
wywarł największe na Tobie wrażenie?
– Jurorzy są wariatami, totalnie artystyczni i ciepli. Michał Szpak jest cudownie pozytywny, Maria Sadowska była ciepłą duszyczką,
ćwiczącą z nami nawet w zaciszu swego domu,
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a chłopaki jak to chłopaki, młodzi wariaci
w skórze dorosłych mężczyzn. Naprawdę ciekawe doświadczenie.
Maja, przyznaj który z etapów zapamiętałaś najbardziej?
– Najcudowniejszy etap to … każdy etap. Oj,
bardzo było ciężko żegnać się z tygodnia na
tydzień z tymi cudownymi ludźmi.
To może opowiedz nam o kulisach finału, jak wyglądają przygotowania i realizacja
programu, który był transmitowany „live”?
– Jeśli chodzi o „live” to przygotowania są
od rana, próby ustawienia i piosenek. Ciężko
by o tym wszystkim mówić, to długotrwały
proces.
Przyznam, że werdykt, który eliminował
Cię z walki o główną nagrodę, był dla mnie,
jak i chyba dla wszystkich mieszkańców
gminy Teresin, Twoich wiernych kibiców,
niemiłym zaskoczeniem, uważaliśmy, że
zasługujesz na więcej! Co czułaś w tamtej
chwili, kiedy wiedziałaś, że odpadasz z dalszej walki?
– Czułam, że tak będzie. Nie trzeba wygrać,
aby tworzyć. Nie mam zamiaru przestawać,
a to najważniejsze. Mam nadzieję, że moja
muzyka obroni się sama, nasze piosenki są dla
mnie jak moje „mentalne dzieci”.
Powiedz, czego najbardziej nauczył Cię
udział w programie?
– Udział w programie pokazał mi, że
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wszystko w życiu może się zdarzyć. Naprawdę
Jesteś wokalistką zespołu Maja & Dandywszystko! Tylko trzeba czuć, że jest się na to si, przedstawisz bliżej swoją grupę czytelnigotowym i absolutnie nie wycofać się. Marze- kom?
nia się spełniają, jeśli tylko tego pragniemy!
– Skład to: Marcin Krynicki – gitara, Jarek
Program pomógł mi znaleźć prawdziwe szczę- Szafaryn – klawisz, Robert Radkiewicz – bas,
ście i zarażać nim ludzi wokół, jeszcze bardziej Robert Dudkiewicz – perkusja. Dandysi to już
niż przed. Pomógł mi obudzić we mnie to, co chyba oficjalnie moja rodzina. Spędzaliśmy
miałam ukryte głęboko w sobie, a bało się razem święta, zwierzam się im z najgłupszych
wyjść. Cały czas poznaję siebie, nie spodzie- rzeczy, ufam im i czuję, że oni mi także. Mamy
wałam się po sobie samej wielu rzeczy.
wspólny pierwiastek, jakby muzyczna telePoproszę, byś podzieliła się z nami może patia. Wiedzą, co mi w duszy gra i vice versa.
jakąś fajną anegdotką dotyczącą Twojego W ten sposób powstał materiał na płytę i to
udziału w The Voice of Poland? Może zdra- w niecały rok.
dzisz nam jakieś tajemnice?
A jaka jest Maja Kapłon prywatnie? Czym
– Zdradzę tajemnicę, że poznałam tam cu- się zajmuje na co dzień, jakie ma zainteresodownych ludzi z mojego świata. Meg, Marta, wania poza muzyką?
Azzja, Aga, Szczygieł i oczywiście Artur, który
– Jestem różna. Każdego człowieka trzeba
jest jak mój klon. Mieliśmy dodatkowo jeszcze poznać. Lubię dobrze wyważoną mieszankę
trenerów wokalnych, którzy wiele nam sugero- szaleństwa z rozsądkiem. Nic więcej nie powali i zajmowali się interpretacją piosenki, roz- wiem! (śmiech)
wijało to moją wyobraźnię i otwierało emocje.
Przed nami Wielkanoc, jakie masz plany
Czy mając status finalisty tak dużego pro- na tegoroczne święta?
jektu TVP, wiąże się to teraz z dodatkowymi
– Plany na święta to dyngus z rodziną,
korzyściami, ale również obowiązkami jako „Dandysami” i sąsiadami! Oraz zapewne jakaś
artysty?
muzyczna premiera! Natomiast wszystkim
– Wiąże się to z wieloma obowiązkami, trze- czytelnikom „Prosto z Gminy” życzę wspaba ciągle dbać o ludzi, którzy dali Ci szansę niałych świąt, spędzonych w gronie rodziny,
dojść tak daleko, trzeba obdarzać ich muzyką z radością i spokojem. Niech ten wyjątkowy
non stop i oczywiście koncertować. Dużo pra- czas wzmocni Was w pokonywaniu trudności
cy trzeba włożyć w to samemu. Tak wygląda i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
życie, nic samo się nie dzieje.
Rozmawiał Marcin Odolczyk
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Czuwaj!
W ostatnim czasie nasza 1 Drużyna Harcerska w Teresinie im o. Maksymiliana Kolbego brała udział w dwóch dużych wydarzeniach organizowanych przez sochaczewski
hufiec. W Dzień Myśli Braterskiej (22 lutego)
świętowaliśmy urodziny twórcy skautingu sir.
Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave
Baden Powell.
Na uroczystość, która odbyła się w Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie,
zostali zaproszeni m.in. burmistrz Sochaczewa
Piotr Osiecki, poseł Maciej Małecki, przedstawiciele władz lokalnych samorządów, Chorągwi Mazowieckiej, dyrektorzy szkół oraz szefowie zaprzyjaźnionych instytucji. Dla skautów
na całym świecie Dzień Myśli Braterskiej to

LOT w Teresinie

czas wzajemnej pamięci, kiedy wszyscy składamy sobie najserdeczniejsze życzenia i przesyłamy pozdrowienia. Dlatego w tak ważnym
dla harcerstwa dniu postanowiliśmy spotkać
się z przyjaciółmi naszego harcerskiego środowiska, by podziękować za wsparcie i pomoc.
A już dwa tygodnie później 10 marca uczestniczyliśmy w gali „Instruktorzy Godni Naśladowania” zorganizowanej w Sochaczewie
przez Chorągiew Mazowiecką ZHP. Wśród
25 wyróżnionych instruktorów hufców z województwa mazowieckiego znalazł się hm.
Julian Tasiecki, wieloletni harcerz i instruktor
z naszego sochaczewskiego hufca.
pwd. Adrianna Misiak

W Zespole Szkół w Teresinie odbyło się
spotkanie z przedstawicielami firmy LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. Obszarem
działalności spółki jest szeroko pojęta obsługa
techniczna samolotów. Charakter prezentacji
miał przybliżyć teresińskim uczniom sylwetkę przedsiębiorstwa oraz zachęcić do podejmowania tam w przyszłości pracy. LOT AMS
zatrudnia prawie 1000 pracowników różnych
stanowisk. Obsługa takiego procesu jak naprawa samolotów wymaga rozbudowy różnych
obszarów przedsiębiorstwa: przede wszystkim
logistyki oraz mechaniki. To tam uczniowie
z Zespołu Szkół mieliby stawiać pierwsze kroki w spółce. Lotnictwo to dynamicznie rozwijająca się gałąź transportu, nic więc dziwnego,
że pracy w tym sektorze będzie coraz więcej.
Niewykluczone, że w tym kierunku wkrótce
szkoła podejmie ściślejszą współpracę z LOT
Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. O tym
też dyskutowano podczas wspólnego spotkania gości z pracownikami i dyrekcją ZS Teresin, które najpierw odbyło się w teresińskiej
placówce, a następnie w siedzibie LOT-u.
ZST

Zuzanna Gołąb na festiwalowym podium
Świetna wiadomość nadeszła do nas z Sochaczewa. Oto Zuzanna
Gołąb, uczennica drugiej klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej
w Teresinie została laureatką V Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej
„Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”.
Na początku marca br. w sochaczewskich Kramnicach Miejskich odbyły się przesłuchania w kategorii recytacja i piosenka w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii wiekowej trzeciej Zuzia Gołąb
jako pierwsza rozpoczęła Festiwal piosenką Miłość
Agi Zaryan, sł. Krystyna Krahelska, muzyka: Michał
Tokaj.
Jury w składzie: polonistki związane z LO im.
Fryderyka Chopina w Sochaczewie – Katarzyna Majchrzak i Barbara Sobkowicz, instruktorzy z Sochaczewskiego Centrum Kultury – Jolanta Kawczyńska
i Piotr Milczarek, a także Anna Wróblewska – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej i przedstawicielki
Urzędy Miasta – Joanna Niewiadomska-Kocik, Agata Kalińska i Halina Pędziejewska, jak również reprezentanci Stowarzyszenia „Sochaczew Daj się Ponieść”
– Anna Zatorska i Daniel Janiak, po wysłuchaniu 114
prezentacji przyznało i wręczyło nagrody oraz wyróżnienia 24 wykonawcom.
Nasza Zuzia wyśpiewała II miejsce w kategorii
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piosenka. Po rozdaniu nagród i dyplomów laureaci pierwszych trzech
miejsc zostali zaproszeni do koncertu finałowego. Gratulujemy Zuzi kolejnego osiągnięcia!
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Łuczniczki z Teresina trzecią siłą w Polsce
Kolejny sportowy sukces odniosła łucznicza kadra LKS „Mazowsze”
Teresin. Po tym, jak podopieczni Katarzyny Klaty, Alicji Maciągowskiej
i Ryszarda Kowalskiego świetnie zaprezentowali się podczas prestiżowego
Memoriału im. Karola Hibnera, przyszedł czas na jeszcze lepszy wynik na
łuczniczych torach. Tym razem nasze dziewczęta wystrzelały drużynowe
trzecie miejsce podczas 36. Mistrzostw Polski Seniorów!
W podbielskich Wilkowicach zawodniczki w składzie: Justyna Rosa,
Małgorzata Maciągowska i Alicja Maciągowska zdobyły brązowy medal
w stawce najsilniejszych drużyn w kategorii łuków klasycznych w kraju.
Z kolei w rywalizacji indywidualnej najlepszy występ wśród łuczniczek LKS „Mazowsze” zanotowała Małgorzata Maciągowska. Ostatecznie udało jej się wywalczyć piąte miejsce w Polsce wśród seniorek, co
również jest bardzo dużym sukcesem naszej utalentowanej seniorki. Na
siedemnastym miejscu uplasowała się Justyna Rosa, natomiast w łukach
bloczkowych Robert Świątek był dwudziesty trzeci, a Michał Chojnacki
swoje strzelanie zakończył jako trzydziesty trzeci. Gratulujemy naszym
medalistkom, jak i pozostałym reprezentantom oraz kadrze szkoleniowej
LKS „Mazowsze”.

Prezentowali ulubione książki

W tegorocznej jubileuszowej XV edycji konkursu literackiego pt. „Tę książkę warto przeczytać”, organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN
w Warszawie filia Sochaczew, udział wzięło 47 uczniów, nagrodzono i wyróżniono 31
osób. Wśród nich nie zabrakło reprezentantów szkół z terenu gminy Teresin.
Finał konkursu na prezentację najciekawszej książki spoza kanonu szkolnych lektur obowiązkowych odbył się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
pod koniec lutego br. Młodzież do powiatowego, międzyszkolnego etapu została
wyłoniona poprzez eliminacje szkolne.
Każdy uczestnik miał pięć minut na zareklamowanie wybranej przez siebie książki.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężyła Kalina Staszewska
(SP Teresin). Jeśli chodzi o klasy IV-VII,
trzecie miejsce zajął Borys Tomaszewski
(SP Paprotnia). Wśród szkół ponadpodstawowych również na trzeciej pozycji
swoje konkursowe zmagania zakończyły
wspólnie Klaudia Chwesiuk i Natalia Olczak, uczennice Zespołu Szkół w Teresinie. Gratulujemy!
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Strażackie szkolenie w Szymanowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez
przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sochaczewie. Poruszono wiele ważnych tematów. Uczniowie
bardzo aktywnie brali udział w dyskusji, udzielali odpowiedzi na
zadawane pytania, sami poruszali wiele zagadnień i wykazali się
wiedzą na temat przeciwdziałania pożarom, wykrywania zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy czy zachowań podczas pożaru.
Ważnym problemem omówionym na szkoleniu była kwestia czadu
i właściwej profilaktyki w tym zakresie. Aktywność uczniów bardzo cieszy, ponieważ im większa świadomość, tym mniej nieszczęśliwych wypadków.
P. Żejmo

Policja i strażacy w szkole w Paprotni
Na szczęście nie była to interwencja, lecz zwykłe warsztatowe spotkanie, na którym uczniowie mogli poznać pracę naszych lokalnych
służb. O przeprowadzonych akcjach strażaków (nie tylko podczas gaszenia pożarów), ich stroju i wyposażeniu OSP w Niepokalanowie opowiadali 12 marca: prezes OSP – br. Janusz Kulak, br. Jurek Kozikowski
i br. Krzysztof Kotarba. Pomimo iż praca strażaka jest nie tylko trudna,
ale i niebezpieczna, niektórzy już przymierzają się do tego zawodu, chociaż wzrost i wiek uniemożliwiają wzięcie udziału w poważnej akcji.
Następnego dnia odwiedziły nas
panie dzielnicowe z naszego teresińskiego posterunku: sierż. Anna
Pęchowska-Ciak i sierż. Anna Lis.
Po zaledwie 45-minutowej rozmowie wiemy np., że za brak odblasku
poza terenem zabudowanym można
otrzymać mandat, jak niebezpieczne
bywają kontakty nie tylko w realnym,
ale też wirtualnym świecie oraz to, że
agresją może być tzw. pacnięcie kogoś,
kłótnia, używanie obraźliwych i wulgarnych słów.
Spotkania były bardzo ciekawe.
I chociaż kajdanki przypięte do pasa
naszych policjantek oraz wyposaże-

nie ratowników wyglądały groźnie, to nie można było tego powiedzieć
o naszych gościach. Zarówno panie, jak i bracia strażacy wykazali wiele
życzliwości, cierpliwości i zrozumienia, za które dziękujemy.
A my, zarówno dzieci jak i dorośli, musimy dużo pracować nad tym,
by każdy czuł się dobrze i bezpiecznie w naszej gminie.
Katarzyna Bodych
nauczycielka

Z wizytą u strażaków w Warszawie
Dzień 11 marca br. z pewnością zapisze się w pamięci Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Paprotnia. Druhowie mieli przyjemność
zgłębić pracę zawodowych strażaków. Odwiedzili oni Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Warszawie. Jednym z pierwszych punktów
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wycieczki było zapoznanie się ze stanowiskiem kierowania. Mogli zobaczyć pracę dyspozytora oraz jak odbywa się powiadomienie odpowiednich zastępów do zdarzenia. Następnie młodzież wraz z opiekunami
została zaproszona do boksów garażowych. Tutaj zaczęła się prawdziwa
zabawa. Zademonstrowano alarmowy zjazd po rurze przez strażaków.
Przedstawiono oraz omówiono sprzęt znajdujący się na pojazdach ratowniczych. MDP mogła wykazać się swoją wiedzą odpowiadając na
pytania zadawane przez zawodowych strażaków.
W JRG 2 w Warszawie młodzi strażacy mogli poczuć się oraz zobaczyć, jakim sprzętem dysponowano w strażach kilkadziesiąt lat temu,
a dokładnie usiąść w Starze 25. Nie mogło zabraknąć także rywalizacji. Zabawą, która przyniosła dużo śmiechu, było ubieranie się na czas
w pełne umundurowanie bojowe przez MDP wraz z bojówką pożarniczą stworzoną przez strażaków.
Jak straż, to i woda! Każdy miał możliwość wziąć do ręki prądownicę i polać wodą. Dużą atrakcją i zaskoczeniem był strażak przebrany
w ubranie żaroodporne. Na koniec odbyło się wspólne grupowe zdjęcie
pamiątkowe i bezpieczny powrót do domu.
Źródło: OSP Paprotnia
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ZaDziałaj Lokalnie z POPPSem!
Wypełniając roczną deklarację dla fiskusa,
nie zapomnij o możliwości przekazania części
swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Warto samemu zdecydować, na jaki
cel spożytkowany zostanie 1% naszego podatku. Przekazanie tych pieniędzy nic dodatkowo
nas nie kosztuje. Przekazując 1% organizacji
z Twojego regionu, masz pewność, że zebrane w ten sposób środki zostaną wydatkowane
na cele, które są blisko Ciebie. Oddając 1%, lokalnie działasz na rzecz zmiany Twojej okolicy
na lepsze.
Dlaczego Działaj Lokalnie?
Działaj Lokalnie to Program, który od 18
lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności

na terenach wiejskich i w małych
miastach. W powiecie sochaczewskim Program ten realizowany jest przez POPPS. Szkolimy
i doradzamy, wspieramy młode
organizacje i grupy nieformalne.
W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 7 wniosków, w tym dwa
z Gminy Teresin – warsztaty lepienia gliny dla dzieci w Świetlicy Parafialnej w Niepokalanowie
i zajęcia praktyczne ciekawych
zawodów w Zespole Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

ZaDziałaj
Lokalnie!
Przekaż swój 1% podatku
Ośrodkowi Działaj Lokalnie – Porozumieniu Organizacji Pozarządowych Powiatu
Sochaczewskiego nr KRS –
0000487697. Dzięki Twojemu
1% będziemy mogli ogłosić
kolejny konkurs i przeznaczyć
więcej środków na ważne dla
naszego regionu inicjatywy.
Dziękujemy!
POPPS

Takich spektakli chcemy więcej!
Za nami premiera spektaklu dla dzieci Idziemy do
ZOO w wykonaniu Teatru Radosnej Jesieni. Śmiechu,
gwaru i zabawy było co nie miara! W Teresińskim
Ośrodku Kultury wypełniona po brzegi sala z radością
oklaskiwała aktorów, którzy zaprezentowali swój artystyczny talent podczas interaktywnej prezentacji.
Przedstawienie zatytułowane Idziemy do ZOO skierowane było głównie do dzieci, choć na widowni nie
brakowało również „starszej młodzieży”, która owacyjnie przyjęła ten wyjątkowy spektakl. Animatorka grupy i jednocześnie reżyserka Katarzyna Rospędowska,

zaproponowała grupie wzięcie na warsztat popularnych wierszyków
Jana Brzechwy z serii „Polskie ZOO”. – Na podstawie wierszy, dołączając
liczne elementy interaktywne, takie jak zgadywanki, elementy taneczne,
wspólny śpiew, powstał spektakl, który jak widać bawi, uczy, ale też pokazuje widzowi różne formy teatru – mówiła po zakończeniu premiery
– Podczas spektaklu odwiedzamy wiele zwierząt, zarówno tych żyjących
w Polsce, jak i w dalekich krajach. Widzowie dowiadują się, jak one wyglądają, jakie są ich zwyczaje – dodaje Katarzyna Rospędowska. Co ciekawe, wszystkie maski zwierząt oraz elementy zwierzęcych kostiumów
wykonali sami seniorzy. – Tym sposobem, ta
młoda, bo działająca od nieco ponad roku,
grupa teatralna pokazuje, że teatr może tworzyć każdy, bez względu na środki i miejsce –
dodaje reżyserka.
Oprawą plastyczną przedsięwzięcia zajęła się Pracownia Eksperymenty pod opieką
Beaty Sałacińskiej. Na scenie zobaczyliśmy
m.in: Alinę Abramczyk, Reginę Ciorka, Zofię Miazgowską, Ewelinę Mirońską, Barbarę
Pietrzak, Krystynę Radkowską, Katarzynę
Rospędowską, Wiesławę Stalpińską, Grażynę Starus, Wiesławę Szymańską, Euzebię
Wielogórską czy Teresę Zdanowicz. Opiekę
techniczną nad przedstawieniem sprawował
Zbigniew Borowski. Brawo!

Strażackie podziękowanie
Zarząd oraz Druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Paprotni pragną podziękować Wójtowi, Radzie Gminy oraz Komendantowi Gminnemu za wsparcie w podnoszeniu siły bojowej
naszej jednostki. Dzięki dodatkowym środkom
mogliśmy sfinalizować zakup przenośnych radiotelefonów marki Hyter oraz latarek Adalit
3000 z ładowarkami. Usprawni to działania podczas akcji dzięki możliwości lepszej komunikacji
oraz widoczności. Sprzęt będzie zamontowany
na stałe z możliwością ładowania w nowym samochodzie bojowym Man. Dziękujemy!

Numer 3/2018

19

TERESIŃSKI

MASZYNY
NARZĘDZIA
PRZYCZEPY

MIESIĘCZNIK

budowa
remont
ogród
hobby

n Nowe profesjonalne maszyny
i narzędzia z atestami.
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Zakład Pogrzebowy

„COELUM”

Dariusz Szymaniak & Ryszard Siennicki
tel. 666-869-323
JAKTORÓW ul. Warszawska 4, tel. zak. 46-895-11-55
PAPROTNIA ul. o. M. Kolbego 6 (obok poczty)
tel. zak. 22-245-23-65
Zakład czynny od pon. do pt., 8.00 do 17.00, w sob. do 13.00
Pełna obsługa całodobowa
e-mail: haron0@op.pl www.haron.ns48.pl
Przewozy z domów, mieszkań, hospicjów i szpitali.
Transport międzynarodowy.
Trumny, urny, tabliczki, nekrologi, zdjęcia, obrazki,
stroiki, wieńce, wiązanki, odzież pogrzebowa.
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PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

dr n. med. Mariusz Cierech
specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Aleksandra Szczypińska-Cierech
„Ter-Med” Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy 726 718 849

Bezpłatne
porady prawne
w Teresinie
Informujemy, iż w centrum Teresina, przy ul. Szymanowskiej 2 lok. 2 swoją filię prowadzi Kancelaria Adwokacka
E i M Miller Firma Prawnicza. Kancelaria
w porozumieniu z Urzędem Gminy Teresin udziela tu darmowych porad prawnych mieszkańcom gminy. Będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu się na
spotkanie mailowo pod adresem filia@
eim.waw.pl lub telefonicznie pod nr. tel.
794 538 623.

Kancelaria
Radcy Prawnego

GRZEGORZ PIASECKI
porady prawne, pozwy,
skargi, odszkodowania

Teresin, tel. 506 495 987

Numer 3/2018
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Zapaśnicze święto w Teresinie, czyli
międzynarodowy turniej o Puchar Mazowsza
Niezwykłe sportowe emocje towarzyszyły zmaganiom zapaśników swojego brata bliźniaka Filipa. Srebrne medale wywalczyli – Fabian Fiz czołowych polskich klubów, jak i zagranicy. Za nami 13. edycja Mię- lipiak (kat. wag. 38 kg) i Kacper Selerski (kat. wag. 52 kg) oraz Vanik
dzynarodowego Turnieju o Puchar Mazowsza, największej tego typu Aloyan (kat. wag. 62 kg). Na trzecim stopniu podium stanął Bartłomiej
sportowej imprezy w kraju w tej kategorii wiekowej. Jednocześnie był Nowakowski (kat. wag. 41 kg). Naprawdę niewiele do medalu zabrato Memoriał im. Wiesława Stempnia, nieżyjącego już prekursora tere- kło Szymonowi Bońda, który w kat. 41 kg zajął ostatecznie piątą lokatę.
sińskich zapasów.
Wśród pozostałych zawodników z Teresina wyniki przedstawiały się
Na starcie stanęło 170 zapaśników z 31 klubów, w tym z Niemiec, następująco: kat. 32 kg – 9. Filip Nowakowski, 11. Karol Selerski, kat. 35
Ukrainy, Rosji i Litwy oraz po raz pierwszy kadra narodowa Polski mło- kg – 12. Seweryn Grądzik, kat. 48 kg – 13. Piotr Cybulski, kat. 52 kg – 14.
dzików. Rywalizacja odbywała się w weekend 24-25 marca na trzech Dorian Milczarek. W klasyfikacji drużynowej LKS „Mazowsze Teresin”
matach w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu uplasował się na czwartej pozycji tuż za Ukrainą, kadrą Polski i Litwą.
i Rekreacji. Znakomicie wypadli gospodarze, którzy aż sześciokrotnie
Gratulujemy naszym zapaśnikom i całej kadrze szkoleniowej LKS
stawali na podium prestiżowej tej imprezy.
„Mazowsze Teresin”!
Najlepszym wśród zawodników LKS Mazowsze Teresin okazał się
Hubert Wiśniewski, który w finale kategorii wagowej 100 kg pokonał…
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Medalowe starty początkujących zapaśników
Wspaniała wiadomość nadeszła z Siedlec. Oto najmłodsi
zawodnicy i zawodniczki LKS „Mazowsze Teresin” wystartowali w Mistrzostwach Powiatu Młodziczek i Młodzików oraz
mini zapasach dziewcząt i chłopców. Dla większości z nich
był to drugi start w zawodach. Choć trenują dopiero piąty
miesiąc, walczyli bardzo dzielnie, niejednokrotnie stając na
podium! Oto wyniki:
I miejsca – Bartosz Wakszyński (kat. 30 kg), Karol Selerski
(kat. 35 kg), Brajan Kowalski (kat. 45 kg).
II miejsca – Karolina Zień (kat. 40 kg), Adrian Kowalski
(kat. 50 kg).
III miejsca – Seweryn Grądzik (kat. 40 kg), Maciej Skworoda (kat. 50 kg), Kacper Chojnacki (kat. 40 kg), Krzysztof
Chudecki (kat. 90 kg).
VI miejsce – Mateusz Zawadzki (kat. 50 kg).
Gratulujemy!

