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szczegóły na str. 2

II Teresińska Majówka

W ubiegłym roku w naszej gminie zainaugurowaliśmy Teresińską Majówkę. Spotkała się ona z dobrym odbiorem
przez mieszkańców. Wśród ubiegłorocznych propozycji znalazł się rajd rowerowy „Szlakiem pałaców i dworów”, wiosenne kino „Pod pałacem”, a także tradycyjnie – uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej. W tym
roku, z racji narodowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, druga edycja Majówki będzie
miała wyjątkowy patriotyczny charakter. Oto szczegóły:

1 MAJA (wtorek)
„Ku Niepodległej” (gra terenowa)
W tym dniu organizowana jest obecnie bardzo popularna wśród młodzieży gra uliczna. Tegoroczną teresińską edycję
stworzyli harcerze z 1 DH im. św. Maksymiliana Kolbego. Jest to propozycja dla młodszych i starszych, ale także całych
rodzin (patrole 5 – 10 osobowe). Będzie to ciekawa wędrówka poprzez dzieje naszej Ojczyzny i jednocześnie niepowtarzalna lekcja historii. Trasa gry (ok. 6 km) biegnie ulicami Paprotni i Teresina, a jej „przystankami” będą ważne wydarzenia z naszej historii, które doprowadziły do Niepodległości w 1918 roku. Udział w grze „Ku Niepodległej” jest oczywiście
bezpłatny, a na uczestników czekają ciekawe atrakcje i niespodzianki. Startujemy o godz. 9.00 – parking klasztorny przy
torach kolejowych.

2 MAJA (środa)
„100 dębów na 100-lecie”
Projekt ten został wypracowany przez Gminny Komitet Obchodów 100-lecia Niepodległości. W jubileuszowym roku
planujemy posadzić 100 dębów, upamiętniających to bardzo ważne w dziejach naszego narodu i państwa wydarzenie.
Pierwszy z dębów o nazwie „Józef Piłsudski” posadzony został 11 listopada ubiegłego roku w czasie obchodów Święta
Niepodległości w Szymanowie. Numer drugi nadano dębowi upamiętniającemu Powstanie Styczniowe, a trzeci – Żołnierzom Niezłomnym. Pozostałe chcemy sukcesywnie sadzić w czasie naszych wydarzeń upamiętniających Jubileusz
100-lecia.
Na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie powstanie „dębowa alejka” upamiętniająca teresińskich nieżyjących sportowców, w tym m.in. kolarza Adama Zagajewskiego czy trenera zapasów Wiesława Stempnia.
Zdecydowaną większość dębów chcemy rozdać mieszkańcom naszej gminy na specjalnie przygotowanym stoisku przed
Urzędem Gminy Teresin. Dęby będą posiadać specjalną metryczkę z numerem i informacją o samym projekcie. Cieszymy się, że w naszą akcję aktywnie włączyło się Nadleśnictwo Radziwiłłów, ofiarowując sadzonki młodych dębów. Zapraszamy po odbiór dębów w godzinach 9.00 – 15.00 (lub do wyczerpania sadzonek).

3 MAJA (czwartek)
227. rocznica Konstytucji Majowej
Corocznie z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja sprawowana jest Msza święta w intencji Ojczyzny.
W czwartek, 3 maja br. o godz. 11.30 w niepokalanowskiej bazylice będziemy modlić się w intencji wszystkich spraw
naszej Ojczyzny. Po Mszy św. zapraszamy na koncert pieśni i poezji patriotycznej w wykonaniu artystów z Sochaczewskiego Centrum Kultury.
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Wiadomości inwestycyjne
Dużymi krokami dobiegają końca roboty budowlane na dworcu PKP Teresin Niepokalanów i przylegającym terenie. Ta największa obecnie gminna inwestycja nosi
nazwę „Dworzec TO Kultura”, współfinansowana w kwocie ponad 3,1 mln zł ze środków unijnych, powinna zakończyć się zgodnie z umową 30 czerwca br. Skoordynowana z nią jest kompleksowa przebudowa ulicy Torowej (remont kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia, infrastruktura towarzysząca – chodniki, miejsca postojowe,
oświetlenie). Trwają też roboty przy generalnej przebudowie ulicy Guzowskiej i budowie „łącznika” pomiędzy Guzowską a Torową. Powstanie tu nowa „deszczówka”, chodnik po wschodniej stronie i nakładka asfaltowa. Całość robót kosztuje 1 mln 487 tys. zł.
Zmienia się wygląd strażnicy OSP Mikołajew i jej najbliższego otoczenia. Teren
przed strażą został utwardzony kostką brukową. Chodnik i nowe miejsca parkingowe
powstają też przy ulicy Południowej na Osiedlu Granice.
Remont dworca PKP i przebudowa kanalizacji deszczowej
Nowe linie oświetleniowe zbudowane zostały m.in. w Teresinie (Aleja Księcia
Druckiego-Lubeckiego), w Elżbietowie i Pawłówku.
Rozstrzygnięte zostały już przetargi na wykonanie nakładek asfaltowych w Teresinie-Gaju,
ulic Jarzębinowej i Słonecznej w Serokach-Parceli, drogi w Pawłowicach oraz długiego odcinka
drogi od „obwodnicy” do Kawęczyna. Ta ostatnia droga będzie
zdecydowanie poszerzona, stąd
ze względu na bezpieczeństwo
wycięte zostały drzewa od strony
północnej.
Na rozstrzygnięcie czekają
przetargi na nakładki asfaltowe na
ulicach Koralowej i Bursztynowej
w Paprotni, Kasztanowej w TerePrace nad połączeniem ul. Guzowskiej
sinie i drogi w Nowych Paskach.
z ul. Torową w Teresinie
Zmodernizowana świetlica OSP Mikołajew
Największą tegoroczną inwestycją drogową na
terenie Gminy Teresin jest kontynuacja „obwodnicy” – od Szymanowa w kierunku Aleksandrowa.
Ta powiatowa droga zostanie poszerzona, obok
niej powstanie asfaltowy ciąg pieszo - rowerowy. Inwestorem jest Powiat Sochaczewski, wkład
Gminy Teresin to 2 mln złotych (szczegóły w artykule poniżej).
Oświetlenie drogi w Hermanowie

Budowa miejsc parkingowych na
Osiedlu Granice

Roboty na „powiatówce” już rozpoczęte
Ruszyły prace na drodze powiatowej Szymanów – Aleksandrów w ramach zadania
pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów
pod działalność inwestycyjną w Powiecie
Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie
Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III –
powiat sochaczewski – ETAP I”. Rozbudowa
drogi realizowana jako wspólna inwestycja
samorządu powiatowego i gminnego dotyczy
odcinka o dł. 1,347 km. Wartość zadania wynosi 4.984.166,33 zł. Inwestycja wykonywana
jest ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych
o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, budżetu powiatu
sochaczewskiego oraz gminy Teresin, która
przekazała na ten cel kwotę 2 mln zł.
Wykonawcą zadania jest sochaczewska
firma „Prima”. Zakres prac obejmuje m.in.
rozbudowę drogi, wymianę konstrukcji istniejącej jezdni, poszerzenie jezdni do 7 metrów,
rozbudowę lub wymianę przepustów pod dro-
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gą, budowę i przebudowę zjazdów, wykonanie
rowów przydrożnych, wykonanie poboczy
z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów
bezpieczeństwa. Powstanie też nowy ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja dotycząca modernizacji odcinka drogi na terenie gminy Teresin
ma zakończyć się do końca sierpnia br.
Przebudowany zostanie również odcinek

leżący po stronie gminy Wiskitki, do skrzyżowania z drogą krajową nr 50. To zadanie
realizowane jest przez samorząd powiatu żyrardowskiego.
Po przebudowie całości drogi, dojazd z Teresina do autostrady A2 stanie się dla podróżujących nie tylko bardziej komfortowy, ale
przede wszystkim znacznie bezpieczniejszy.
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Z prac Rady Gminy
Szereg uchwał podjęła Rada Gminy Teresin podczas 51. sesji,
która odbyła się pod koniec marca br. Teresińscy samorządowcy
zdecydowali m.in. o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Pawłowic. W planach tamtejszej
parafii jest rozbudowa pawłowickiego cmentarza. Ponadto zmiana
kierunku zagospodarowania przestrzennego kolejnej działki, tym
razem położonej tuż przy tamtejszym kościele, ma na celu wyznaczenie przy nim strefy parkingowej.
Rada przegłosowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie nieruchomości zlokalizowanych w Teresinie między ulicami XX-lecia, Guzowską i Sportową.
Podjęto też uchwałę w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Paprotni, jak również wyrażono zgodę na

zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Elżbietowa.
Rada Gminy przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018
roku”. Zatwierdzono też podział Gminy Teresin na obwody głosowania.
W dalszej części obrad zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok, które przedstawiła radna Małgorzata Matejka.
Teresiński samorząd zdecydował także o udzieleniu pomocy finansowej
dla Powiatu Sochaczewskiego. Chodzi o przyznanie dotacji celowej na 2019
rok w wysokości 500 tys. zł oraz 8 mln zł w 2021 roku celem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z linią kolejową Warszawa
– Kunowice” w centrum Teresina i Paprotni. Zadanie to realizowane będzie
właśnie przez sochaczewski powiat, a konkretnie dotyczy planowanej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w centrum Teresina/Paprotni. Na zakończenie tej części sesji dokonano zmian w tegorocznym budżecie gminy.
Szczegóły podjętych uchwał dostępne są na www.bip.teresin.pl

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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Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt
Gminy Teresin zawiadamia o przystąpieniu do opracowania
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin oraz że w publicznie
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę
Nr LI/292/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin i że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego studium.
Granice obszaru objętego zmianą stanowią granice działek:
- nr ewid. 20/3 położona w obrębie SHRO Pawłowice,
- nr ewid. 191/1 położona w obrębie Pawłowice.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin
zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr 89/20,
89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 89/27, 89/28 oraz że
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono
Uchwałę LI/293/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego
fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr 89/20, 89/21,
89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 89/27, 89/28 oraz że wszczęto
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

Prosto z Gminy
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Wkrótce nowy wóz dla OSP Budki Piaseckie
Gdy 9 kwietnia br. podpisano umowę dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej Budki Piaseckie, stało się jasne, że niebawem jednostka ta wzbogaci się
o nowy pojazd. Województwo Mazowieckie,
w imieniu którego umowę podpisał Adam
Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, zobowiązało się przekazać Gminie Teresin 130 tys. zł na dofinansowanie zakupu
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zamontowanym na stałe sprzętem
ratowniczo-gaśniczym. Samorząd Teresina
podczas spotkania reprezentowali: wójt Marek

Olechowski, który o to dofinansowanie zabiegał już od dłuższego czasu, oraz skarbnik Jadwiga Durczak.
– To kolejne środki z budżetu województwa
dla mazowieckich OSP. Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Aby strażacy mogli skutecznie nieść pomoc,
muszą dysponować jak najlepszym, profesjonalnym sprzętem. Równie ważne jest bezpieczeństwo samych strażaków, dlatego tak ważne jest
ciągłe ich doposażanie – podkreślał podczas
spotkania marszałek Adam Struzik.
Pod koniec ubiegłego roku radni zdecydowali o przyznaniu 8 mln zł na dofinansowanie
dla OSP. Gminy z Mazowsza złożyły w sumie

262 wnioski na ponad 12 mln zł. Ponieważ
kwota ta przekraczała zaplanowany budżet,
w pierwszej kolejności do dofinansowania
wskazano pojazdy – 2 ciężkie, 42 średnie oraz
13 lekkich wozów strażackich. Na ten cel zostanie przekazanych łącznie 6,62 mln zł. Pozostałe 1,38 mln zł zostanie przeznaczone na
specjalistyczny sprzęt.
Dzięki staraniom samorządu Gminy Teresin i złożonemu wnioskowi, OSP Budki Piaseckie stanie się beneficjentem projektu, który
docelowo wyposaży jednostkę w nowe strażackie auto.

Z duszpasterską wizytą
Do parafii Niepokalanów z wizytą przybył biskup pomocniczy
warszawski Piotr Jarecki. W niedzielny poranek 15 kwietnia przed
Bazyliką odbyło się jego uroczyste powitanie, zaś o godz. 10.00 Biskup odprawił sumę parafialną. Po południu w Domu Parafialnym
spotkał się z przedstawicielami grup i wspólnot parafialnych. Z kolei nazajutrz, w poniedziałek, nawiedził instytucje znajdujące się na
terenie niepokalanowskiej parafii. Był gościem władz samorządowych Gminy Teresin. We wspólnym spotkaniu w Urzędzie Gminy
uczestniczyli m.in. wójt Marek Olechowski, przewodniczący Rady
Gminy Bogdan Linard, wicewójt Marek Jaworski, sekretarz Graży-

na Cierpis-Przysucha, skarbnik Jadwiga Durczak, o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii w Niepokalanowie. Biskup Jarecki odwiedził
również policjantów w teresińskim posterunku. Gościł też w Szkole
Podstawowej w Teresinie, gdzie spotkał się z uczniami i Radą Pedagogiczną.

Panu

Ryszardowi Niedźwiedzkiemu
Prezesowi LKS Mazowsze Teresin
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

składają
Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin
Bogdan Linard, Przewodniczący Rady Gminy Teresin
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W dniu 13 kwietnia br. pożegnaliśmy

Michała Andrzejewskiego
współpracującego z redakcją „Prosto z Gminy”.

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego
współczucia oraz żalu
Marek Olechowski, Wójt Gminy Teresin
Bogdan Linard, Przewodniczący Rady Gminy Teresin
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Zakończona kampania sprawozdawcza
w strażach z gminy Teresin
Tegoroczna kampania sprawozdawcza za
rok 2017 w Ochotniczych Strażach Pożarnych
Gminy Teresin dobiegła końca. Na naszym terenie mamy siedem jednostek: OSP Paprotnia,
OSP Niepokalanów, OSP Teresin, OSP Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Budki Piaseckie, OSP
Mikołajew. Mieszkańcy, jak i władze naszej
gminy mogą być zadowoleni i dumni ze swoich strażaków. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, jak również związane z innymi zdarzeniami jest na bardzo wysokim poziomie.
OSP Paprotnia i OSP Niepokalanów to
elitarne jednostki, dobrze wyposażone i wyszkolone. Obie należą do Krajowego Systemu

Ratownictwa, co nakłada na nie obowiązek
posiadania dodatkowego wyposażenia i wiedzy. Te dwie jednostki w ciągu ubiegłego roku
miały bardzo dużo wyjazdów do różnego
rodzaju zdarzeń na terenie gminy, ale też na
terenie całego powiatu sochaczewskiego. Na
tle statystyk powiatowych są na dwóch pierwszych miejscach. Pozostałe jednostki – Teresin,
Szymanów, Budki Piaseckie, Skrzelew, Mikołajew to jednostki dobrze wyposażone, które są
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zawsze gotowe do akcji w zakresie ich działań.
Warto zaznaczyć, iż poza działaniami bojowymi strażacy biorą czynny
udział we wszystkich lokalnych
uroczystościach o charakterze kościelnym czy państwowym. Druhowie zabezpieczają różnego rodzaju imprezy, i uroczystości jak
np.: wyścig kolarski dookoła Mazowsza, Teresińska Noc Czerwcowa, Dni Kukurydzy, zabezpieczanie tras procesji podczas Bożego
Ciała, bieg „Maksymila” i wiele
innych.
W Walnych
Zebraniach sprawozdawczych
uczestniczyło wielu zacnych
zaproszonych gości m.in. Tadeusz Głuchowski – wicestarosta powiatu, Tadeusz Koryś
– radny powiatowy, st. bryg.
Mirosław Jasztal – zastępca
komendanta wojewódzkiego
PSP woj. mazowieckiego, st. bryg. mgr
inż. Piotr Piątkowski – komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, o. Grzegorz
Szymanik – gwardian klasztoru Niepokalanów, Bogdan Linard – przewodniczący Rady Gminy Teresin,
Marek Olechowski – wójt gminy Teresin Marek Jaworski – zastępca wójta, Tadeusz Szymańczak z-ca prezesa
Zarządu Gminnego, Dariusz Tartanus – komendant gminny. W Paprotni obecni byli też poseł Maciej Małecki oraz Adam Orliński,
radny sejmiku mazowieckiego.
Do tego grona w ramach swoich
możliwości dołączał kpt. Henryk
Kucharski, Honorowy Strażak
OSP Skrzelew i OSP Paprotni.
Pocieszającym jest faktto, że
przy niektórych jednostkach straży są lub powstają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze. Odgrywają

one znaczącą rolę w tworzeniu zaplecza strażackiego. Młodzi strażacy uczestniczą w konkursach wiedzy pożarniczej, w zawodach
sportowo-pożarniczych, na szczeblu powiatowym zajmują bardzo wysokie miejsca, uczestniczą w promocji działań straży.
Nad realizacją wszystkich działań straży
na terenie gminy czuwa Dariusz Tartanus, komendant Gminny, Rada Gminy jak również
wójt Marek Olechowski. Włodarze naszej
gminy mogą być dumni, że zadania nakładane
na samorządy w ramach działań przeciwpożarowych wypełniane są bardzo dobrze.
Przy każdej Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonują świetlice wiejskie, z których

może korzystać nie tylko młodzież i strażacy,
ale także mieszkańcy danych miejscowości.
W tych obiektach odbywa się wiele uroczystości i szkoleń.
Tadeusz Szymańczak
wiceprezes Zarządu Gminnego ZOG OSP RP
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LOTAMS na seminarium naukowym w Teresinie

W Zespole Szkół w Teresinie 4 kwietnia br.
odbyło się seminarium naukowe „Kształcenie
zawodowe a rynek pracy”. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele wielu szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu sochaczewskiego i okolic, którzy mieli okazję poznać
ofertę firm i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą zarządzaną przez dyrektor Ewę
Odolczyk.
Myślą przewodnią seminarium było uświadomienie zaproszonym przedstawicielom
szkół podstawowych i gimnazjalnych, jakie
znaczenie ma kształcenie w szkołach zawodoSzkoła w Teresinie ma ogromne możliwości kształcenia zawodowego. Oferuje
atrakcyjne praktyki, szkolenia, warsztaty,
wyjazdy tematyczne, staże w poważnych,
uznanych firmach, fundowane są stypendia
z firm patronujących, które też, co ważne,
doposażają szkolne pracownie. Placówka
dzięki niesamowitemu zaangażowaniu dyrektor Ewy Odolczyk i podpisanym umowom partnerskim z pracodawcami, stwarza
możliwość, jako jedna z nielicznych, otrzymania pracy zaraz po skończonej nauce –
podkreślał podczas spotkania Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.
wych w związku z brakiem wykwalifikowanej
kadry technicznej. Pracodawcy poruszyli bardzo istotne zagadnienie związane z potrzebą
zachowania płynnych procesów produkcyjnych poprzez pozyskiwanie na rynku pracy

pracowników z odpowiednimi kompetencjami technicznymi. Mimo że zaproszone firmy
działają w różnych sektorach gospodarki, biorąc udział w seminarium, wspólnie podkreślili
znaczenie łączenia edukacji z biznesem i konieczności przywrócenia dawnego prestiżu
technikom i szkołom zawodowym.
W gronie pracodawców-ekspertów oraz
władz samorządowych znaleźli się m.in.: Tadeusz Głuchowski – wicestarosta sochaczewski, Marek Jaworski – wicewójt gminy Teresin,
przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy,
firm współpracujących z teresińską szkołą:
L’Oreal, Aljeka Group, Dawtona, Koleje Mazowieckie, reprezentowane przez byłego premiera Waldemara Pawlaka, Polskie Młyny S.A.,
WUZETEM, Geotermia Mazowiecka S.A.,
A&B Tornelia Polska, Saga Poland, Greiner
Packaging, Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych w Polsce oraz LOT
Aircraft Maintenance Services.
Członek Zarządu LOTAMS – Rafał Momot
podczas wystąpienia
przedstawił
spółkę
oraz zarysował szerokie możliwości pracy
w branży lotniczej. Po
spotkaniu przedstawiciele szkół oraz przedsiębiorstw mieli okazję
wymienić swoje poglądy i omówić ewentualne formy współpracy
na rzecz poprawy procesu edukacji.

94,9 FM
GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 2 maja 2018 roku o godzinie 9.30
rozmowa o seniorach w gminie Teresin.
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Dobry zawód to dobra perspektywa
na przyszłość, dlatego warto zapoznać się
z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół, zwłaszcza że za chwilę ruszają nabory, a w Teresinie powstają dwa kolejne kierunki: kierowca
mechanik oraz operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego – mówiła Urszula
Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu
Edukacji w Sochaczewie.
Zespół Szkół w Teresinie zamierza dołączyć
do elitarnego grona placówek szkół współpracujących z naszą spółką i utworzyć klasę
o profilu technik mechanik lotniczy. Jako jeden z głównych pomysłodawców LOTAMS
zamierza wspierać szkołę w działaniach organizacyjnych związanych z tą inicjatywą oraz
zapewniać uczniom praktyki, program stażowy, wycieczki połączone z warsztatami oraz
pomoc merytoryczną.
Źródło: LOT Aircraft Maintenance Services

102,

7 FM
GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 11 maja 2018 roku o godzinie 13.10
rozmowa o seniorach w gminie Teresin.
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W noc będzie się działo
O planach dotyczących tegorocznej edycji Teresińskiej Nocy Czerwcowej z MARIUSZEM CIEŚNIEWSKIM, dyrektorem
Teresińskiego Ośrodka Kultury, rozmawia
Marcin Odolczyk.
Choć do największej plenerowej imprezy
w Teresinie jeszcze kilka tygodni zostało, to
proszę powiedzieć na jakim etapie są obecnie
przygotowania?
W zasadzie niebawem wejdziemy na ostatnią prostą, bo tak naprawdę
przygotowania do Teresińskiej
Nocy Czerwcowej rozpoczynają
się zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji. Obecnie mamy
pozałatwiane najważniejsze elementy, szczególnie te dotyczące
najważniejszej części imprezy,
czyli tego, co będzie działo się
na naszej scenie. A zapewniam,
że działo się będzie sporo. Aktualnie, podpisane zostały umowy
m.in. z artystami, z firmą nagłośnieniową czy chociażby z firmą ochroniarską. Mogę jednak
przyznać, że być może najtrudniejsze przede mną, bo po raz
kolejny trzeba przebrnąć przez
poszczególne punkty ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, zadbać o wiele szczegółów,
na które zwykły widz praktycznie nie zwraca uwagi, a jednak
bez ich realizacji impreza nie
może się odbyć.
Także pracy jeszcze trochę zostało…
Oczywiście, kto kiedykolwiek
organizował imprezę masową,
doskonale zdaje sobie sprawę,
że stworzenie programu to jedno, a bezpieczeństwo i przepisy
to drugie. A przecież pozostaje
jeszcze kwestia organizacji zarówno pozostałych atrakcji, bo
moim zdaniem powinno być ich jak najwięcej,
ale też sprawy dotyczące infrastruktury, zaplecza czy nawet organizacji parkingu. To tylko
część elementów.

w Teresińskim Ośrodku Kultury. Być może
wystąpią też seniorzy z „Radosnej Jesieni”. Na
najmłodszych z ofertą programu pełnego zabawy czekać będzie tzw. Pogotowie Artystyczne. Będą więc skecze, gagi, śmieszne rekwizyty,
malowanie buziek, bańki mydlane i spotkanie
z klaunami. Na pewno nie zabraknie wspólnych śpiewów, tańca i animacji.
Jakie gwiazdy zobaczymy w tym roku?
Po występach dla młodszej części publicz-

ności rozpocznie się kolejna część naszej
imprezy. A tę otworzy nie kto inny, jak Maja
Kapłon z zespołem Dandysi. Tym samym
spełniamy życzenia mieszkańców gminy, którzy niejednokrotnie sugerowali, że chcieliby
Finałem będzie cieszące się corocznie bardzo „na żywo” usłyszeć, wywodzącą się z Elżbietodużym zainteresowaniem największe wyda- wa, naszą reprezentantkę i zarazem finalistkę
rzenie muzyczno-rozrywkowe w gminie Te- telewizyjnego show The Voice of Poland emitowanego w TVP 2 i cieszącego się ogromną
resin. Kiedy w tym roku?
Spotykamy się 23 czerwca, w pierwszą so- popularnością.
botę wakacji. Już teraz serdecznie zapraszam
Hmm… Plaża nad Wisłą na żywo w Teresido Teresina, na plac przy Alei XX-lecia 5a, na
nie? Już zapowiada się super, a co dalej?
pewno będzie się działo.
Na pewno Maja z Dandysami zaśpiewa
No to czas, by poznać szczegóły estrado- nam najlepsze swoje utwory, zarówno własne,
we, kogo zobaczymy na teresińskiej scenie jak i covery, również te, znane z jej występów
w telewizji. A co dalej? Ukłonem w stronę starA.D. 2018?
Na pewno jako pierwsi tradycyjnie zapre- szej publiczności będzie koncert Krzysztofa
zentują się młodzi mieszkańcy naszej gmi- Krawczyka z zespołem. Tego artysty przedstany. Mam tu na myśli uczniów naszych szkół, wiać nikomu raczej nie trzeba, ikona polskiej
uczestników zajęć wokalno-muzycznych muzyki dancingowej. A w związku z faktem,
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że TNC zbiega się z największą imprezą piłkarską globu, czyli Mistrzostwami Świata
w Rosji, na której nie zabraknie naszej kadry,
to zapewne usłyszymy przeboje z nowej płyty przygotowywanej dla kibiców piłkarskich
z piosenką Lewandowski, gol dla Polski!. Nie
zabraknie więc klimatów sportowych. A jeśli już o nich mowa, to wspomnę tu o innych
atrakcjach, wśród których na pewno będzie
III edycja Mistrzostw Sołectw Gminy Teresin
w przeciąganiu liny.
Kolejne gwiazdy TNC 2018 to?
Na naszej scenie wystąpi też Stachursky, znany przede wszystkim bywalcom dyskotek polski wykonawca
muzyki z pogranicza gatunków pop
i dance. Myślę, że jest bardzo dobrze
kojarzony i zapewni dobrą zabawę.
Jako ostatnia, już po zmroku na scenie pojawi się grupa Excell. Bardzo
dobrze znana mieszkańcom naszej
gminy, przede wszystkim zwolennikom dobrej zabawy. To ekipa z blisko
30-letnim stażem. Za sobą mają występy na wielu imprezach tanecznych
i okolicznościowych na terenie całej
Polski, jak i za granicą. To będzie taki
finał TNC.
Zatem Teresińska Noc Czerwcowa
2018 zapowiada się jak zwykle rewelacyjnie, a jakie inne atrakcje będą
czekać na gości?
Ja zawsze powtarzam, że założenie pikniku rodzinnego pod nazwą Teresińska Noc Czerwcowa jest
jedno – każdy, kto przybędzie, musi
znaleźć dla siebie coś, co sprawi, że
nie będzie żałował czasu spędzonego w ten dzień. Impreza od wielu
lat jest stałym punktem kalendarza
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych
w Teresinie. Praktycznie tej imprezy
nawet nie trzeba nagłaśniać – cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem,
i to nie tylko w naszym powiecie.
Program zazwyczaj jest bardzo bogaty i mamy
nadzieję, że w tym roku też tak będzie i każdy
znajdzie dla siebie coś wartościowego.
A kiedy znany będzie dokładny program
TNC?
Powiem szczerze, że cały czas nad nim
pracujemy, tak więc dokładny plan w maju
powinien być gotowy. Na pewno, jak zawsze,
opublikujemy go w miesięczniku „Prosto
z Gminy”.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i już dziś serdecznie
wszystkich zapraszam na tegoroczną, jedyną
w swoim rodzaju Teresińską Noc Czerwcową.
Oczywiście zapraszam do odwiedzania Teresińskiego Ośrodka Kultury czy teresińskiego
Kina za Rogiem, gdzie równie dużo dzieje się
w ciągu całego roku.
źródło: sochaczewianin.pl

Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Wiosenny harmider
Miłośników sztuki teatralnej w wykonaniu dzieci i młodzieży ponownie zaprosił
w swoje progi Teresiński Ośrodek Kultury. Tym razem na scenie zaprezentował się Teatr Dynamitki. Spektakl Wiosenny harmider na podstawie autorskiego scenariusza cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Wiosenne klimaty, dynamiczna
gra aktorów i dużo dobrej zabawy, takie było to wspaniałe przedstawienie.
Teatr Dynamitki to grupa teatralna skupiająca najmłodszych adeptów sztuki aktorskiej. Istnieje od 1999 roku, corocznie grupa nieznacznie się zmienia, ale większość
grupy pracuje w tym samym składzie już kilka lat.
Na scenie wystąpili: Marcelina Więsek, Maciej Skworoda, Emilia Szczepaniak, Szymon Mikołajczyk, Maja Kuciak,
Pola Kuciak, Paulina Klemczak, Filip Kamiński, Antosia Gogół, Angelika Gawryszewska, Julia Alvarado, Patrycja Szymańska, Gabrysia Szymańska. Opiekę
artystyczną sprawowała niezawodna Kasia Rospędowska, instruktorka w TOK.

Katastrofa TiVi
Taki tytuł nosił spektakl, na który mieszkańców gminy zaprosili młodzi aktorzy z Teatru Perełki Anielki, działającego przy Teresińskim Ośrodku
Kultury. Wypełniona „po brzegi” sala owacyjnie oklaskiwała grę podopiecznych instruktorki Katarzyny Rospędowskiej. Sztukę wystawili według
autorskiego pomysłu. Stanowiła ona zbiór kabaretowych skeczy tworzących ramówkę niczym najgorszego kanału telewizyjnego na świecie. W groteskowy, zabawny i bezkompromisowy sposób aktorzy pokazali, czym „karmi” nas telewizja. W spektaklu zagrali: Wiktoria Mużecka, Julia Ładziak,
Pola Górecka, Sylwia Gawryszewska, Jakub Gacki, Milena Kozłowska, Marcelina Lange, Amelia Dzikowska, Maja Dzikowska, Maja Chojnacka,
Jakub Banaszek.
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Zapraszamy na XXV Mazowieckie Targi
Przed nami wielkie wydarzenia wystawienniczo-promocyjne w Sochaczewie – jubileuszowe XXV Mazowieckie Targi Rolne
i Przedsiębiorczości. W tym roku odbędą się one w niedzielę, 29 kwietnia, tradycyjnie na terenie przy ul. Głowackiego w Sochaczewie w godzinach 9.00-17.00.
Podczas Targów zapraszamy do odwiedzenia punktów informacyjnych takich instytucji, jak: MODR, ARiMR, KRUS, MIR czy Inspektoratu ZUS w Sochaczewie. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą handlową i usługową około 100 firm z branży: rolniczej,
ogrodniczej czy spożywczej. Warto odwiedzić stoiska z kwiatami, krzewami ozdobnymi, drzewkami, wyrobami rękodzielniczymi,
sprzętem i narzędziami ogrodniczymi czy meblami ogrodrdowymi. Będą też wystawcy z wikliną, wyrobami pszczelarskimi, wędlinami, serami i pieczywem regionalnym. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci – czekać będą na nich stoiska z zabawkami, balonami oraz
karuzele, dmuchańce, a także przejażdżki kucykiem.
Na Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości zapraszają: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział Bielice, oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Patronat honorowy nad Targami objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Partnerem tej branżowej imprezy jest Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Program 25. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości –
Sochaczew
10.30 - Widowisko muzyczne pt. Jak klasyka, to tylko u rolnika w wykonaniu grupy „Jagódki” z Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi w Sochaczewie
11.00 - Uroczyste otwarcie Targów
11.30 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Mój wymarzony
ogródek”
11.50 - Wręczenie pucharów: Starosty sochaczewskiego za „Hit Targów”;
Rady Powiatowej MIR za innowacyjne stoisko wystawiennicze;
Dyrektora MODR za najciekawsze stoisko ogrodnicze
12.00 - „25 nagród na XXV-lecie Targów” – konkurs dla zwiedzających
12.30 - Wręczenie podziękowań osobom prezentującym wyroby lokalne
„Smaki Powiatu”
13.00 - Koncert Sochaczewskiej Orkiestry Dętej, cz. I
13.40 - Konkurs działkowicza
14.00 - Koncert Sochaczewskiej Orkiestry Dętej, cz. II
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Akcja sprzątania Szymanowa
To już czwarty raz, gdy
przed świętami wielkanocnymi z inicjatywy radnego, sołtysa oraz rady sołeckiej wsi
Szymanów odbyło się wiosenne sprzątanie naszej miejscowości. Tradycyjnie zbiórka
wszystkich mieszkańców, którym zależy na ochronie środowiska oraz estetyce naszej wsi,
miała miejsce na parkingu
przy parafialnym kościele.
W tegorocznej akcji uczestniczyło ok. 20 osób, które
podzieliły się na trzy grupy
i ruszyły do pracy, jak się okazało naprawdę ciężkiej. Niestety, w tym
roku śmieci było zdecydowanie więcej niż
w poprzednich latach. Jednak duże zaangażowanie oraz nieoceniona pracowitość
mieszkańców, którzy wzięli udział w tym
projekcie, pozwoliła na to, że po dwóch godzinach Szymanów wyglądał znacznie lepiej.
Po skończonej pracy wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku, które przygotowane
było przez radnego oraz sołtysa. Piekliśmy
kiełbaski, napiliśmy się gorącej herbaty, ale
przede wszystkim mogliśmy porozmawiać
na tematy dotyczące naszej miejscowości.
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Ciekawostką był fakt, iż
nasza akcja spotykała się
z zainteresowaniem osób
przejeżdżających ul. Szkolną,
m.in. dziennikarzy z powiatu
żyrardowskiego, którzy bardzo chwalili naszą inicjatywę.
Obiecali, że w swoim rejonie
poinformują swoich odbiorców
o tym, jak w Szymanowie można zadbać o środowisko oraz
czystość, bazując na czynie
społecznym.
Korzystając
z
okazji,
chciałbym podziękować sołtysowi Robertowi Ziomskiemu,
członkom rady sołeckiej, Dorocie Matela, Dariuszowi Rybickiemu, Jarosławowi
Kupskiemu, Dominikowi Wójcikowi oraz
wszystkim mieszkańcom, którzy brali
udział w tej inicjatywie, z którą wyszedłem na pierwszym posiedzeniu sołtysa
i rady sołeckiej. Serdeczne podziękowania
składam również dyrektorowi Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Markowi Misiakowi za zakup worków oraz
odbiór śmieci.
Hubert Konecki
radny miejscowości Szymanów
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Śladami zagadkowej zbrodni
Liczna grupa, starszych i młodszych osób
spacerowała leśną trasą rozwiązując ciekawe
zagadki, a przy tym świetnie się bawiąc. Szli
w poszukiwaniu ukrytego skarbu, poznając
jednocześnie historię związaną z wydarzeniami sprzed ponad 100 lat. Na tegoroczną edycję
questingu zaprosili wspólnie wójt Marek Olechowski i Aleksandra Starus, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach obchodów 105.
rocznicy śmierci Księcia Druckiego-Lubeckiego, jak również 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Teresiński questing to
zabawa, która świetnie łączy ze sobą elementy harcerskich podchodów oraz gry terenowej.
Spotkanie w słoneczną sobotę 21 kwietnia zakończyło się wspólnym grillowaniem.

RAK-iem gardzę z uśmiechem
Pod takim hasłem odbył się charytatywny koncert
na rzecz wsparcia leczenia onkologicznego chorej na
nowotwór Magdaleny Rosy. W hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni w sobotę 21 kwietnia wystąpiły dwa
fantastyczne zespoły. Jako pierwsza zagrała Warszawska
Orkiestra Sentymentalna, a tuż po niej, na scenie zaprezentowali się dobrze znani „kowboje” z TEREN C. Licznie zebrani przyjaciele, znajomi i rodzina Magdy, mieszkańcy gminy Teresin, ale też goście spoza granic naszego
powiatu, doskonale bawili się już od samego początku.
To nie był zwykły koncert, to była prawdziwa zabawa taneczna. Najważniejszą tego dnia osobą była nasza, zawsze
uśmiechnięta Magda, której życzymy jak najszybszego
powrotu do zdrowia! Imprezę otworzył Wojciech Trzciński, właściciel hotelu. W organizację koncertu włączył się
również Teresiński Ośrodek Kultury.
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100-lecie święceń kapłańskich św. Maksymiliana Marii Kolbego
28.04.1918 – 28.04.2018

I OgólnOpOlskIe spOtkanIe
apOstOlatu Margaretka

ZAPROSZENIA  PROPOZYCJE  WYDARZENIA

oraz wspólnot i osób
modlących się za kapłanów

nIepOkalanów
28 kwIetnIa 2018
Program spotkania:
9.00 – zawiązanie wspólnoty, różaniec
10.00 – konferencja (ks. dr Bogusław Nagel)
11.00 – Eucharystia pod przewod. JE Bp Rafała Markowskiego
Zawierzenie Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup modlitewnych

12.30 – Oratorium maryjno-kolbiańskie
przerwa na posiłek

15.00 – adoracja NS, koronka
Prezentacja przybyłych wspólnot

17.00 – projekcja filmu „Dwie Korony”
20.00 – wieczór uwielbienia
22.00 – Eucharystia w intencji kapłanów

ORGANIZATORZY
Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu
Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
www.apostolatmargaretka.pl

Klasztor Franciszkanów
w Niepokalanowie
www.niepokalanow.pl

Zgłoszenia grup i osób indywidualnych:
info@niepokalanow.pl
tel. 46 864 21 31

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich wspólnot i grup, które modlą się za kapłanów
PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT HONOROWY:

JE Ks. Kardynał
kazimierz nycz

Klasztor OO. Franciszkanów z Niepokalanowa oraz
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II z Wrocławia

Zapraszają na Otwarte
Pokazy Filmowe
W ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Niepokalanów 2018

Ku wolności
wyswobodził
nas…

Na pokaz filmu

Rozdzieleni

w reż. Michel Hazanavicius
Dnia 06.05. 2018 r. godz. 14.00
Gość specjalny:
Wstęp bezpłatny

Sala św. Bonawentury:
Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie
Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

www.mkff.pl
ORGANIZATORZY:

WSPÓŁORGANIZATOR:

Gmina Teresin
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Partnerzy Programu „Karta 3+”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ RODZINY 3+ NA TERENIE GMINY TERESIN

SKLEPY
Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia,
ul. o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska;
Szymanów, ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki
na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin,
ul. Szymanowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak –
Teresin, ul. Szymanowska 19; 10% zniżki na obuwie z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie
skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych
promocją.
Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary
Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1; zniżka 8%
na cały asortyment.
Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin,
ul. Szymanowska 2; zniżka 5% na podręczniki i artykuły szkolne oraz lektury.
Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia,
ul. Cmentarna; 10% zniżki na wszystkie artykuły.
Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Teresin,
ul. Kwiatowa 1; 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem artykułów objętych przeceną.
PHU VIKA Nowak Sylwia – Elżbietów 23B; 5%
zniżki na cały asortyment z wyłączeniem wyrobów
tytoniowych.
FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Katarzyna
– Czerwonka Parcel 93; 20% zniżki na jaja.
FHU DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały
asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary
oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart
telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. – Teresin ul. Szymanowska 2; 5% na cały asortyment.

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

USŁUGI
Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński –
Elżbietów 15; zniżka 10%, tel. 608 516 983.
Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek
Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta

poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a; zniżka 5% na lekcje
nauki jazdy + 2 godziny gratis.
Firma PIGUŁKA Beata Sadzisz-Kotowoda – Teresin, ul. Szymanowska 29; zniżka 20% na wstęp do
Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplementów dla sportowców.
Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietruszewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22; zniżka 10% na
wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech –
Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED;
10% zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska –
Granice, ul. Południowa 47; 30% zniżki na zajęcia
indywidualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska
– Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A; 10% zniżki na
strzyżenie włosów.
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga – GOSiR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32; bezpłatny
podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie na cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 100; 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie
liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków do odzieży.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW”
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin,
ul. Szymanowska 19; 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów
i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na
– Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie,
30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.
AP SERVICE Sp. z o.o. Agnieszka Rudnicka – Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10; 15 % zniżki
na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne
oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego oraz usługi komputerowe.
„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski
– punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska
19, Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6; 15%
zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na
ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie,
30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek –
Paprotnia, ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypełnianiu PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia,
ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradztwa podatkowego.
MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin,
ul. Lipowa 21; 7% zniżki na odbitki i foto produkty,
10% zniżki na usługi fotograficzne, 10% zniżki na
pozostałe usługi i produkty.

Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra – Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin,
ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne
ogrodów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY
KOŃ” Iwona Gręda – Mikołajew 14; 10% zniżki na
jednorazowe jazdy konne i warsztaty twórcze.
E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller – ul.
Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin ul. Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i prowadzenie spraw, reprezentowanie przed
instytucjami – Sąd, Prokuratura, Policja w sprawach
wypadków drogowych, sprawach karnych, błędów
medycznych, sprawach cywilnych.

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum
Kultury.
Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Partnerom programu dziękujemy za wspieranie
rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy działające na naszym terenie do przystąpienia do programu partnerskiego. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną
promocję na stronie internetowej oraz w naszym
miesięczniku ,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr.
tel. 46 864 25 35, 603 660 300.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ SENIORÓW NA TERENIE GMINY TERESIN:

FHU DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra – Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin, ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne ogrodów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Jak już wielokrotnie informowaliśmy, 16 czerwca 2014 r. uruchomiona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Uprawnia ona do zniżek w wielu atrakcyjnych
miejscach w całej Polsce. Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.
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Optymistycznie w bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie odbyło się bardzo wesołe spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe, autorką niezwykle
motywujących i pozytywnie nastrajających do
życia książek. Uczestnikom łzy same leciały po
policzkach, ale nie ze smutku tylko… ze śmiechu. A było go co niemiara. Takiego spotkania
długo się nie zapomina. Pani Jolanta jest z zawodu, jak sama powiedziała – OPTYMISTKĄ
i widać to gołym okiem i słychać uchem, bo
dowcipami raczyła nas jak rzadko kto. Przytoczmy, choć jeden z nich: siedzi mąż z żoną
i niespodziewanie pyta się jej – to jak ja mam
na imię? Na co żona – a na kiedy to potrzebujesz?
Spotkanie zatytułowane było „Umieć cieszyć się życiem” i z pewnością te osoby, które brały w nim udział spojrzą odtąd na życie
z innej, lepszej perspektywy. Czego wszystkim
Wam życzymy. Cieszmy się życiem i jak napisał Oskar Wilde „Umieć żyć to najrzadziej spotykana rzecz na świecie. Większość ludzi tylko
egzystuje”. Żyjmy więc!
GBP Teresin

Kino patriotyczne

Dyskusyjny
Klub Książki
Gminna Biblioteka Publiczna to nie tylko wypożyczalnia literatury i czytelnia. W jej
siedzibie odbywa się wiele ciekawych spotkań m.in. autorskich, kursów szkoleniowych,
warsztatów. Biblioteka służy również dostępem do sieci internet i drukarką 3D. Jednak
jest jeszcze coś, co wyróżnia teresińską bibliotekę spośród innych tego typu instytucji. To
cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki.

Podczas jednego z ostatnich posiedzeń
dyskutowano o książce autorstwa Margot Lee
Shetterly Ukryte działania, opowiadającej
o wyjątkowych kobietach, które zrobiły tak
wiele, a o których wiemy mało lub nic. Spotkanie miało też akcent patriotyczny, odbywało
się bowiem w ramach obchodów roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Jak zwykle dyskusjom nie było końca i to nie
tylko na tematy dotyczące literatury. Bardzo
dziękuję wszystkim paniom za tak mocne zaangażowanie w prace klubu. – mówi Aleksandra Starus, dyrektor biblioteki. – Na spotkania
DKK zapraszamy wszystkie chętne osoby, nasze
rozmowy opierają się nie tylko na temat przedmiotowej literatury, ale tematów o życiu jest aż
nadto, warto się nimi podzielić – dodaje dyrektor. Warto zostać członkiem teresińskiego
DKK, o szczegóły prosimy pytać w Gminnej
Bibliotece Publicznej.

Za nami kolejna projekcja kinowa w ramach cyklu
„Rzeczpospolita Filmowa”. W sobotę, 14 kwietnia br. w teresińskim Kinie za Rogiem wyświetlony został film Dreszcze w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Obraz ukazuje
życie polskiego nastolatka, poddawanego komunistycznej
indoktrynacji. Na seans tradycyjnie mieszkańców gminy
zaprosił Teresiński Ośrodek Kultury wraz ze Stowarzyszeniem „Teresin – nasze korzenie”. Projekcja opatrzona
została fachowym komentarzem historycznym, zaś po
pokazie odbyła się ciekawa dyskusja.
Projekcja kolejnego filmu odbędzie się w sobotę 12
maja br. o godz. 17.00. Tym razem zobaczymy Ucieczkę
z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Zapraszamy, wstęp wolny.
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Nie wypalaj traw!
Grożą za to kary i cofnięcie dopłat!
Nadeszła wiosna, temperatury są coraz wyższe.
Na łąkach widać wyschnięte, martwe trawy, które
w wielu miejscach mogą
być celowo podpalane.
Niektórzy uważają, że jest
to najprostszy sposób na
pozbycie się takich śmieci,
a nawet dopatrują się w takim działaniu zabiegów
użyźniających glebę. Nic
bardziej mylnego!
Jest to bezsensowny,
niebezpieczny i bardzo
szkodliwy proceder, a za
wzniecanie pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe.
Jak co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega, ile złego ten
proceder przynosi, i apeluje o zaprzestanie
wiosennego wypalania suchych traw.
Za wypalanie traw można trafić do więzienia, nawet na 10 lat
Ustawa o ochronie przyrody i o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach
kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie
kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5
tys. zł grzywny za wypalanie traw. Znacznie
surowszą karę poniesie osoba, która podpalając trawy, spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia np. budynków.
W tym wypadku Kodeks Karny przewiduje
karę więzienia od roku do 10 lat.
Wypalanie traw absolutnie się nie opłaca
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa również może nakładać dotkliwe
kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów
rolnych to jeden z warunków, którego zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się
o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Brak ich
przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3% To oznacza, że o tyle
mogą być pomniejszone wszystkie płatności
bezpośrednie, jeśli rolnikowi udowodni się, że
wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów: jednolita płatność
obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność
dla młodych rolników, płatność dodatkowa,
płatność dobrowolna związana z produkcją,
a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność
ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. ARiMR każdy przypadek wypalania
traw rozpatruje indywidualnie i może taką
karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez Agencję sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może
zostać zmniejszona do 1%, jak i zwiększona
do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala
grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należ-
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nych mu płatności może być obniżona nawet
o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach,
np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw,
ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty
płatności bezpośrednich za dany rok.
Wypalanie traw nie ma sensu – jest szkodliwe i niebezpieczne
Po przejściu pożarów ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Płomienie zabijają
np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko
gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu
tworzy się urodzajna warstwa gleby. Nie koniec
na tym: ogień zabija także owady, np. pszczoły,
i dziko żyjące zwierzęta, takie jak jeże, zające,
lisy czy kuropatwy oraz niszczy ich siedliska.
Oto fakty:
– wypalanie nawet jednorazowe obniża wartość plonów o 5%-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są rośliny motylkowe.
Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów.
Według naukowców, po takim pseudoużyźniającym zabiegu ziemia potrzebuje KILKU lat, by
powrócić do plonów sprzed pożaru;
– zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a ra-

zem z nią przebogaty świat mikroorganizmów (bakterie,
grzyby) niezbędny
do utrzymywania
równowagi
biologicznej
życia.
Wysoka
temperatura powoduje, że
takie związki, jak na
przykład azot, łatwo
utleniają się;
– podczas pożaru
gwałtownie rośnie
temperatura w glebie, może ona wynieść nawet 1000° C.
Taka temperatura zabija żyjące w glebie zwierzęta, co powoduje jej wyjałowienie.
Palące się trawy czy chwasty mogą wytwarzać toksyczne substancje, które zatruwają zarówno glebę, wody gruntowe jak również niszczą atmosferę. Towarzysząca pożarom emisja
pyłów i gazów zagraża również np. kierowcom
poruszającym się po drogach w pobliżu pożarów. Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie
lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie.
Każdego roku do szpitali trafia wiele osób poparzonych właśnie w takich pożarach. Są też
ofiary śmiertelne. Często zresztą to właśnie
podpalacze cierpią w wyniku swoich działań,
bo ogień potrafi bardzo szybko wymknąć się
spod kontroli. Straż pożarna ponosi olbrzymie koszty gaszenia płonących traw i często
nie może nadążyć z wyjazdami do kolejnych
takich zdarzeń. Strażacy zajęci płonącymi trawami nie mogą szybko dojechać do innych
pożarów.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
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Mazowiecki Festiwal piosenki „Asteriada” –
laureatka ze Szkoły Podstawowej w Teresinie
W Domu Kultury „Włochy” w Warszawie, w dniach 4-7 marca br. roku odbyły się eliminacje
wstępne do Mazowieckiego Konkursu Piosenki „Asteriada”. Konkurs odbywał się z podziałem na
cztery kategorie wiekowe. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie.
W kategorii wiekowej I wystąpiła Marcelina Więsek, Julia Bochyńska, Julia Kołodziejak oraz
zespół „Witaminki”.
W kategorii II zaprezentowały się Kinga Bodych i Katarzyna Rosa. W kategorii III wystąpiła
Zuzanna Gołąb. Po wysłuchaniu 347 prezentacji jury zakwalifikowało do drugiego etapu 143 wykonawców.
W dniach 15-16 marca odbył się drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowała się Zuzanna
Gołąb i Julia Kołodziejak. Po wysłuchaniu 140 prezentacji, jury w składzie: Katarzyna Sokołowska,
Anna Serafińska, Ewa Kuklińska przyznało nagrody i wyróżnienia.
W kategorii wiekowej I (7-10 lat) drugie miejsce zostało przyznane uczennicy klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Teresinie – Julii Kołodziejak. W kategorii wiekowej III wyróżnienie zdobyła
Zuzanna Gołąb, również uczennica naszej szkoły.
Ponadto Julia Kołodziejak została zaproszona do koncertu galowego, który odbył się 23 marca
w Okęckiej Sali Widowiskowej, gdzie wręczono nagrody i dyplomy. Nagrodzonym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
SP Teresin

Sportowe sukcesy SP Teresin
Szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej
w Teresinie w bardzo dobrym stylu wywalczyli pierwsze miejsce podczas Powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
chłopców w kategorii młodzież (ur. 20022004).
Podopieczni Sylwii Nowackiej w fazie grupowej pokonali rywali ze szkół z Iłowa oraz
Lasocina. W finale byli lepsi od sochaczewskiego gimnazjum powiatowego. Drużyna
z SP Teresin wystąpiła w składzie: Vanik Aloyan – bramkarz, Oktawian Pela, Jakub Woźniak,
Bartłomiej Białkowski, Jakub Florczak, Mateusz Wysocki, Paweł Szwarc, Adam Wiśniewski, Dominik Mikołajczyk, Patryk Zdanowski,
Kamil Sadziński. Z kolei w zawodach na szcze-
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blu międzypowiatowym chłopcy
wywalczyli srebrne medale, co
również jest bardzo dobrym wynikiem!
Można też rzec, że SP Teresin ma najlepszych siatkarzy
i siatkarki w powiecie w kategorii szkół podstawowych kat.
rocznik 2005 i młodsi. Zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta wygrali
tegoroczną edycję Powiatowych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w minipiłce siatkowej. W żeńskim zespole zagrały: Katarzyna
Kamionka, Julia Szmidt, Natalia Zawadzka,
Karolina Zdanowska, Wiktoria Banaszek,
Amelia Klata, Karolina
Bogucka, Natalia Wielądek, Daria Surmak,
Martyna
Kalwarczyk,
opiekun Krzysztof Rachoń. Natomiast złotą
ekipę chłopców tworzyli:
Maciej Białkowski, Wojciech Bryński, Bartosz
Dąbrowski, Jan Dmoch,
Igor Feder, Jakub Górnicki, Kamil Kamiński, Bartosz Makowiecki, Kacper
Pietrzak, Tobiasz Stańkowski, opiekun Maciej Starus.
Historycznym
sukcesem młodych szczypiornistów z Teresina (rocznik
2005 i młodsi) zakończyły
się zawody międzypowiatowe, gdzie sięgnęli po bezapelacyjny triumf. Wcześniej zupełnie zdominowali
rozgrywki powiatowe zdobywając tytuł mistrzów

powiatu sochaczewskiego w tej kategorii wiekowej. – Nie spoczywamy na laurach i przygotowujemy się do kolejnego szczebla zawodów
w minipiłkę ręczną czyli do XX Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zagra w nich osiem
najlepszych szkół z województwa mazowieckiego – mówi trener Maciej Starus. Turniej
odbędzie się w dniach 27-29 maja w Teresinie.
Skład mistrzów z Teresina: Maciej Białkowski, Wojciech Bryński, Bartosz Dąbrowski, Jan
Dmoch, Jakub Górnicki, Kacper Jarosiński,
Dominik Kamiński, Kamil Kamiński, Mateusz
Kąpiński, Bartosz Makowiecki, Kamil Paluch,
Kacper Pietrzak, Bartosz Radwański, Tobiasz
Stańkowski. Gratulujemy!

Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Wielka forma podczas igrzysk w stolicy
Worek cennych medali stał się łupem młodych zapaśników LKS „Mazowsze” Teresin.
Wywalczyli je podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym.
Zadanie nie było łatwe, bowiem na starcie prestiżowego turnieju stanęło łącznie ponad
300 zawodniczek i zawodników z najsilniejszych 25 klubów w Polsce! Wśród nich prym
wiedli jednak reprezentanci Teresina. Spójrzmy na ostateczne wyniki naszych zapaśników i zapaśniczek:
Złote medale: Zuzanna Klata (kat. wag. 30 kg), Adrian Kowalski (47 kg), Fabian
Niedźwiedzki (45 kg), Karol Selerski (33 kg), Kacper Selerski (57 kg) Bartek Nowakowski (44 kg), oraz Julia Zawadzka (65 kg).
Srebrne medale: Maciej Skworoda (51 kg), Patryk Dutkiewicz (75 kg), Dawid Biel-

ski (30 kg), Maja Guzik (55 kg), Karina Kur (42 kg),
Mateusz Zawadzki (47 kg), Szymon Bońda (48 kg),
Karolina Zień (42 kg),
Brązowe medale: Dorian Milczarek (52 kg),
Seweryn Grądzik (36 kg), Braian Kowalski (43 kg)
i Aloyan Vanik (65 kg).
Pozostałe miejsca naszych zawodników: 5. miejsce – Bartek Wakszyński (27 kg) oraz Dawid Kur,
Kacper Chojnacki (37 kg); 8. miejsce – Aleksander
Bielski (36 kg), 10. miejsce – Daniel Grodzki (36 kg),
Krzysztof Chudecki.
Podczas warszawskich igrzysk prowadzona była
również klasyfikacja zespołowa. I tu również mamy
medal, bo dzięki znakomitej postawie chłopców
i dziewcząt z Teresina, LKS „Mazowsze” uplasował
się na trzecim stopniu podium. Gratulujemy naszym młodym sportowcom, jak i ich trenerom!

Łucznicze sukcesy na ogólnopolskiej scenie
Podczas rozegranych w Zgierzu Halowych Mistrzostw Juniorów
Młodszych uczestniczyła rekordowa w kraju liczba zawodników i zawodniczek. Na łuczniczych torach zameldowało się 250 zawodników
i zawodniczek z 49 klubów łuczniczych Polski. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy LKS „Mazowsze” Teresin. W gronie 133 kadetek
i 108 kadetów na 9 miejscach uplasowali się Dominika Gajda oraz Krystian Kryszkiewicz. Z kolei wśród 24 sklasyfikowanych drużyn kadetów LKS „Mazowsze” zajęło bardzo dobre 6 miejsce.
Skład zespołu tworzyli: Krystian Kryszkiewicz, Marcin Chwesiuk, Mateusz Nguyen i Sebastian Błaszczyk. Drużyna mieszana – Dominika Gajda / Krystian Kryszkiewicz) zakończyła
zawody na 9. miejscu.
W Zalesiu Górnym odbyły się ostatnie w sezonie halowym
ogólnopolskie zawody o Puchar Burmistrza Piaseczna. Zawodnicy LKS „Mazowsze” Teresin wystrzelali cztery krążki,
a niewiele zabrakło by dorobek medalowy był jeszcze większy.
W kategorii Młodzik triumfował Mateusz Nguyen, a tuż za
nim uplasował się Sebastian Błaszczyk. Na 4. miejscu zawody
ukończył Aleksander Orzechowski, a na 7. Dawid Gawor.
Wśród młodziczek srebro wystrzelała Oliwia Dylik, zaś
brąz Maria Małolepsza. Odrobinę do podium zabrakło Alicji
Zygmunciak, która ostatecznie sklasyfikowana została na 4.
miejscu. Ponadto 10. była Wiktoria Kuźmińska, 11. Magdalena Zygmunciak, a 13. Agata Michałowska.
Na 5. pozycji strzelanie zakończyła Joanna Świerżewska
w kategorii Open kobiet. W rywalizacji panów 6. lokata przypadła Dominikowi Kozłowskiemu.

Numer 4/2018

Podczas turnieju rozgrywany był dodatkowy konkurs tzw. „1 strzały”.
Tu największą celnością wykazała się młodziutka Wiktoria Kuźmińska,
która posłała strzałę w środek tarczy, czyli „dychę”.
Gratulujemy reprezentantom LKS „Mazowsze” Teresin oraz kadrze
szkoleniowej, którą tworzą: Katarzyna Klata, Alicja Maciągowska i Ryszard Kowalski.
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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.

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
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Zespół Szkół
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie

Kontakt:

ogłasza NABÓR 2018/2019 na kierunkach:
- technik mechanik,
- technik logistyk,
- technik mechanizator rolnictwa i agrotroniki,
- technik elektroenergetyk transportu szynowego,
- technik przemysłu mody.

ZS Teresin, Aleja XX-lecia 12,
tel. 46 86 13 813

A także w nowej szkole branżowej
I stopnia:
- kierowca mechanik,
- operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego.

Szkoła oferuje m.in. kurs na prawo jazdy kategorii T i B oraz C, jak również
stypendia za wyniki w nauce i stypendia zawodowe oraz atrakcyjne praktyki,
również zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

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 4/2018
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Eliza Galińska – Mistrzynią
Polski w biegach anglosaskich
Biegi zwane anglosaskimi oznaczają, iż
ich trasa wytyczona jest na zasadzie góra
– dół i odwrotnie. Ciągłe podbiegi i zbiegi
powodują, że taki wyścig jest niezwykle
wymagający dla sportowców. Bardzo trudny był również ten rozgrywany 14 kwietnia
br. w Ustrzykach Dolnych w ramach Mistrzostw Polski w Biegach Anglosaskich. W
dodatku na starcie sama krajowa czołówka.
Stąd sukces reprezentantki UKS „Filpides” jest jeszcze cenniejszy. Eliza Galińska
wyprzedziła wszystkie rywalki w kategorii
U14 i tym samym wywalczyła tytuł najlepszej zawodniczki w tego typu biegach w
Polsce!
Trasa zawodów przebiegała szlakiem
narciarskim na górę Kamienna Laworta
(765 m n.p.m.). Długość trasy wynosiła 1,9
km a przewyższenie +-110 m. W kategorii, gdzie startowała Eliza, do mety zdołało dobiec 38
zawodniczek.
W zawodach udział brała również Ada Bany. Startowała na dystansie 1 km z przewyższeniem
+-45m. Ada zajęła wysokie 11. miejsce na 35 sklasyfikowanych zawodniczek.
Obu naszym biegaczkom, jak i ich trenerom serdecznie gratulujemy!

Obroniła
podium
Mistrzostw
Polski
Na matach w Koronowie odbyły się najważniejsze zawody w roku w zapasach kobiet, czyli
Mistrzostwa Polski Seniorek. Jakże miła informacja nadeszła do nas tuż po zakończeniu
walk w kategorii wagowej do 59 kg. Otóż Marta Mechocka zdobyła brązowy medal, rywalizując w stawce najlepszych seniorek w kraju.
Tym samym powtórzyła swój wynik z ubiegłego roku. Gratulujemy Marcie i jej trenerom!

Medalowy Puchar
Polski Kadetów
Ze Staszowa, gdzie odbyły się zawody o Puchar Polski Kadetów w zapasach
i jednocześnie eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski Kadetów), Teresin przywiózł cztery medale. Łącznie w turnieju LKS
„Mazowsze” reprezentowało 14 zawodników.
Najlepiej z teresińskich kadetów zaprezentowali się Patryk Ciurzyński i Hubert Wiśniewski, którzy byli niepokonani w swoich kategoriach wagowych. Wiele wskazuje na to, że obaj będą reprezentować Polskę w zbliżających się Mistrzostwach Europy w Macedonii. Natomiast zdobyciem brązowych medali mogą
pochwalić się Wojciech Wysocki i Filip Wiśniewski. W klasyfikacji drużynowej
LKS „Mazowsze” Teresin zajął 1. miejsce. Gratulacje dla naszych zawodników
i trenerów.
Miejsca
wywalczone
przez
zapaśników LKS
„ M a z o w s z e”
Teresin:
1. miejsca – Patryk Ciurzyński (65 kg) i Hubert Wiśniewski (110 kg), 3. Miejsca – Filip Wiśniewski (92 kg) i Wojciech Wysocki (60 kg), 5. miejsca – Szymon
Bońda (45 kg) i Mateusz Rutkowski (110 kg) oraz Damian Orłowski (110 kg), 7.
miejsce – Fabian Niedźwiedzki (45 kg), 10. miejsce – Bartłomiej Goliński (65 kg),
15. miejsce – Jakub Sieczka (71 kg), 16. miejsce – Vanik Aloyan (60 kg), 17. Miejsca – Piotr Cybulski (51 kg) i Mariusz Pawłowski (60 kg), 19. miejsce – Albert
Kozłowski (71 kg).

Prosto
z Gminy
22

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691 277 424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl
Opracowanie graficzne i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów,
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wydawnictwo@niepokalanow.pl
Liczba egzemplarzy: 2 000
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Prosto z Gminy

Nauczyciele dźwigali ciężary
Mistrzostwa Polski Nauczycieli w wyciskaniu wielokrotnym
sztangi o ciężarze 50 kg to impreza,
która w kraju odbywa się od siedmiu lat, a po raz pierwszy zawitała
do Teresina. Wszystko za sprawą
Macieja Starusa, nauczyciela w-f
w Szkole Podstawowej w Teresinie,
który zorganizował mistrzowską
rywalizację w hali widowiskowo-sportowej GOSiR. Sam też stanął
na starcie i okazał się najlepszy
wśród reprezentantów powiatu sochaczewskiego.
Imprezę na pewno można uznać
za udaną, bo choć na starcie stanęło
ponad 30 nauczycieli i nauczycielek z różnych zakątków kraju, to warto podkreślić, że właśnie
w Teresinie padł nowy rekord Polski. Aż 170 razy sztangę uniósł Daniel Szenawa, nauczyciel z
miejscowości Głuchołazy. Wśród pań wygrała Elżbieta Firganek z Wrocławia (110 wyciśnięć).
Wrocław był górą także w rywalizacji drużynowej. Tu, na czwartym miejscu uplasowała się ekipa
gospodarzy – SP Teresin w składzie: Aneta Walczak, Sylwia Nowacka, Krystian Krawczyk i Maciej Starus.
Organizatorami turnieju byli: GOSiR Teresin, UKS „Aktimax”, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Gmina Teresin i SP Teresin.
W rolę sędziego głównego wcielił się Wojciech Nitecki z Brwinowa, dwukrotny mistrz Europy
WUAP w wyciskaniu leżąc, dwukrotny mistrz świata i dwukrotny wicemistrz świata, aktualny
mistrz świata weteranów.
Mistrzostwa Teresin’ 2018 sponsorowali: Gmina Teresin, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana
Kolbego, Misja Kampinos, Bakoma, Cross Park Full Body Workout, Komtel Serwis Sochaczew,
Zakład Usługowo-Budowlany Henryk Wojtala,
Powiat Warszawski Zachodni, Czesio Energy
Drink, C.H. Robinson, Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy Ogród Marcin Wasilewski, UKS
„Aktimax”.

