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W  gminie Teresin obchody święta związa-
nego z  Dniem św. Floriana, patrona wszyst-
kich strażaków, zwykle przyjmują bardzo pod-
niosły charakter. Nie inaczej było w tym roku. 
W sobotę, 5 maja uroczystości rozpoczęły się 
od Mszy św. w sanktuarium św. Maksymiliana 
Kolbego. Nabożeństwo w  intencji strażaków 
odprawili wspólnie – o. Tomasz Szok (Niepo-
kalanów), ks. Robert Sierpniak (Szymanów), 
ks. Krzysztof Żochowski (Mikołajew), o. Wie-
sław Koc – kapelan gminny strażaków, a także 
gościnnie ks. Jarosław Kucharczyk z Płochoci-
na. Muzycznie Mszę uświetniła Orkiestra Stra-
żacka z  OSP Wicie. Po zakończeniu strażacy 
barwnym korowodem przeszli na plac przy 
Alei XX-lecia w Teresinie. Tam odbyła się dal-
sza część obchodów. 

Wśród wielu zaproszonych gości, których 
przywitał dh Andrzej Tkaczyk, prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w  Sochaczewie, byli m.in.: wójt Marek Ole-
chowski, jego zastępca Marek Jaworski, radny 
sejmiku mazowieckiego Adam Orliński, radni 
powiatowi Tadeusz Koryś i Aleksander Łopata, 
samorządowcy gminy Teresin, komendant po-
wiatowy PSP w Sochaczewie st. bryg. mgr inż. 
Piotr Piątkowski, przedstawiciele Policji, Mar-
lena Kowalska – kierownik placówki tereno-
wej KRUS w Sochaczewie, duchowni, poczty 
sztandarowe, dyrektorzy gminnych jednostek 
organizacyjnych. Specjalny list od Macieja 
Małeckiego, posła na Sejm RP, odczytała re-
prezentująca go w tym dniu Selena Majcher. 

Gminny Dzień Strażaka 

Obchody strażackiego święta stanowiły 
znakomitą okazję do uhonorowania wyróż-
niających się druhów. Decyzją Kapituły Stowa-
rzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki 
św. Floriana Mazovia „Złotą Odznakę” za wy-
bitne zasługi w  realizacji statutowych zadań 
stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania 
służby w Polsce, związanej z imieniem jednego 
z  jej patronów, wręczono br. Januszowi Kula-
kowi, prezesowi OSP Niepokalanów. Z  kolei 
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego 
nadało Odznakę „Strażak Wzorowy” druhom: 
Grzegorzowi Zimochockiemu, Janowi Kru-
kowskiemu, Kacprowi Klacie, Michałowi Rę-
dzińskiemu, Maciejowi Łoniewskiemu. Gratu-
lujemy! Odbyło się także poświęcenie nowego 
samochodu bojowego OSP Paprotnia.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczy-
stości rozpoczął się rodzinny piknik. Na jego 
uczestników czekały strażackie pokazy, m.in. 
ratownictwa drogowego, koncert orkiestry 
dętej, konkursy. Najmłodsi częstowali się dar-
mową watą cukrową i  popcornem; starszym 
serwowano grochówkę przygotowaną przez 
gospodarzy obchodów – druhów z  OSP Nie-
pokalanów. Całość zakończyła wspólna ta-
neczna zabawa na dechach. 
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Na półmetku roku budżetowego rozstrzygnięta została większość 
przetargów i  podpisano umowy na najważniejsze zadania inwesty-
cyjne. Wśród nich, największą część zajmuje budowa lokalnych dróg. 

W tym roku nowe drogi asfaltowe powstaną w: Teresinie (ulice: 
Torowa, Guzowska, Rynkowa, Kasztanowa), Paprotni (ulice: Bursz-
tynowa, Koralowa), Serokach Parceli (ulice: Jarzębinowa i  Słonecz-
na), Hermanowie, Kawęczynie, Nowych Paskach, Pawłowicach i Te-
resinie-Gaju. Łączna wartość powyższych drogowych robót wyniesie 
ponad 4 mln 430 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć bieżące remonty 
i naprawy gminnych dróg. 

W związku z realizacją projektu „Dworzec TO Kultura” i przebu-
dową ul. Torowej niezbędne było wykonanie modernizacji kanaliza-
cji deszczowej w tej drodze. Zadanie za kwotę 697 tys. zł wykonywa-
ła firma Grand-Bud z Sochaczewa. 

Duża inwestycja odwodnieniowa będzie 
realizowana również w Teresinie-Gaju. Budo-
wa kanalizacji deszczowej w  ulicy Nadrzecz-
nej i Spacerowej kosztuje 638 tys. zł. Przy tych 
samych ulicach wykonane będzie za kwotę 99 
tys. zł oświetlenie uliczne. 

Ruszają też prace związane z  inwestycją 
o  nazwie „Punkt Obsługi Turysty – Przysta-
nek Granice”. Zadanie to polega na zaadapto-
waniu istniejących pomieszczeń w  strażnicy 
OSP Teresin na wielofunkcyjną salę środowi-
skową. Zastosowana mobilna ściana zapewni 
podział tej sali na dwie części, a  tym samym 
możliwość zorganizowania dwóch niezależ-
nych spotkań. Sala wyposażona będzie w  za-
plecze kuchenne i  pomieszczenia socjalne. 
Znajdzie się tu również Punkt Obsługi Tury-
stycznej. Przetarg na to zadanie wygrała firma 
Semik z  Warszawy, a  koszt realizacji wynosi 

571 tys. zł. Warto zaznaczyć, że Gmina Teresin pozyskała na budo-
wę „Przystanku Granice” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
kwotę 218 tys. zł. 

Niestety, z braku oferentów nie udało się rozstrzygnąć przetargu 
na II, ostatni etap budowy zaplecza sportowo-rehabilitacyjnego na 
stadionie GOSiR w Teresinie. 

Natomiast jeszcze w  tym roku powinien zostać rozstrzygnięty 
konkurs na dofinansowanie budowy inwestycji „Park Granice” na 
Osiedlu Granice. 

Z kolei z przyczyn technologiczno-finansowych w tym roku nie 
będzie realizowana budowa drogi z  kostki brukowej na Osiedlu 

„Młynarz” w Teresinie. 
Gmina Teresin stara się też o  środki z  Mazowieckiego Urzędu 

Marszałkowskiego na budowę bieżni lekkoatletycznych przy Szko-
łach Podstawowych w Budkach Piaseckich 
i Paprotni. W tej drugiej, w związku z przy-
szłoroczną koncepcją rozbudowy placówki, 
planowane są: przebudowa kotłowni (z wę-
glowej na gazową) oraz pomieszczeń szatni 
dla uczniów. Na te dwa zadania Rada Gmi-
ny przeznaczyła kwotę 300 tys. zł. 

Dla OSP Budki Piaseckie radni wyasy-
gnowali 130 tys. zł na zakup samochodu 
bojowego dla jednostki. Jest to bardzo waż-
na inwestycja z  punktu widzenia planów 
włączenia Budek Piaseckich do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Na terenie rekreacyjnym przy alei XX-
-lecia w  Teresinie powstaje duża altana 
– zadaszenie dla uczestników wielu organi-
zowanych tam wydarzeń. Dodajmy też, iż 
na bieżąco realizowane są zadania zapisane 
w funduszu sołeckim na 2018 rok. 
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Lokalny operator telekomunikacyjny NETFALA podpisał list intencyjny z wła-
dzami Gminy Teresin w  sprawie współpracy przy projektach budowy najnowo-
cześniejszej sieci światłowodowej FTTH (Fiber to the home, czyli światłowód do 
domu). 

Przedstawiciele gminy zobowiązali się do stworzenia dogodnych warunków do 
zrealizowania inwestycji przez Operatora, a ten zapewnił, że dostarczy mieszkań-
com usługi dostępu do sieci internet, nowoczesnej telewizji cyfrowej i  telefonii 
najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Operator działa na terenie gminy i buduje sieć światłowodową, dostarczając 
ultraszybki internet, telewizję wzbogaconą o  funkcje dodatkowe w korzystnych 
wariantach abonamentowych w Teresinie i Elżbietowie. Prowadzi sieci światłowo-
dowe tam, gdzie duże, zagraniczne firmy nie widzą szans. NETFALA planuje także 
rozbudowę sieci w kolejnych miejscowościach w gminie. Dodatkowo jest to ope-
rator w 100% z polskim kapitałem, dający zatrudnienie okolicznym mieszkańcom.

Wsparcie ze strony samorządu przy tego rodzaju inwestycjach jest kluczowe, dla-
tego wola współpracy wyrażona przez samorząd w liście intencyjnym ma bardzo duże znaczenie. Jest także potwierdzeniem dotychczasowej dobrej 
i wieloletniej współpracy. Cieszymy się, że z pasją oraz sukcesami walczymy na rynku z międzynarodowymi korporacjami, a motywacją dla nas są 
zadowoleni Klienci – podkreśla Mariusz Chmielewski, właściciel firmy NETFALA.

Rada Gminy Teresin obradowała po raz 52. w tej kadencji. Na początku obrad, które 
miały miejsce 10 maja br. w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin, samorządow-
cy wysłuchali informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla 
Gminy Teresin, a  także sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny w Gminie Teresin za 2017 rok. Zaprezentowała je Jolanta Linard, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie. 

W dalszej części posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Po-
wiatu w Sochaczewie w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 
Gmina Teresin w nadchodzących wyborach samorządowych będzie odrębnym okręgiem 
z trzema mandatami do zdobycia. Konieczność dokonania zmian granic okręgów i utwo-
rzenia nowego okręgu wyborczego jest konsekwencją wzrostu liczby mieszkańców naszej 
gminy. Oznacza to, że teresińska gmina zostaje wyłączona z okręgu nr 2 i  tym samym 
staje się okręgiem nr 4. 

Dokonano też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2018-2031 oraz w tegorocznym budżecie gminy. 
Tradycyjnie zapoznano się z informacją przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym, jak i informacją wójta o pracach Urzędu 

Gminy. Był też czas na interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 

Porozumienie inwestycyjne  
z operatorem Netfala

Z prac Rady Gminy

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.

GMINA TERESIN W RADIU 
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 6 czerwca 2018 roku o  godzinie 
9.30 rozmowa z  Mariuszem Cieśniewskim, 
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

GMINA TERESIN W RADIU 
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 8 czerwca 2018 roku o  godzinie 
13.10 rozmowa z  Mariuszem Cieśniewskim, 
dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

94,9 FM 102,7 FM
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To tytuł projektu, który systematycznie będzie realizowany w Gminie Teresin w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoją inaugurację miał w Szymanowie. Spotkanie w ko-
ściele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przybrało uroczysty charakter i skupiło liczne 
grono wiernych, zainteresowanych poznaniem dziejów tej miejscowości, a  opisanych w  litera-
turze. 

Do uczestnictwa we wspólnej inicjatywie zaprosili – Aleksandra Starus, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Teresinie, oraz Jarosław Żejmo, prezes Stowarzyszenia „Teresin – nasze 
korzenie”. Szymanowskie spotkanie odbyło się we współpracy z Parafią Szymanów i Klasztorem 
Sióstr Niepokalanek. 

Zebrani wysłuchali fragmentów Kroniki parafialnej, a także książki Szymanów. Ocalić od za-
pomnienia s. Eny, niepokalanki. Natomiast wstępem do czytania fragmentów lokalnej literatury 
były Dzieje Parafii Wniebowzięcia NMP w Szymanowie autorstwa Łukasza Janeckiego. 

Kolejne tego typu spotkanie zaplanowane jest w niedzielę 27 maja o godz. 11.00 w Niepokalanowie Lasku. Serdecznie zapraszamy!

„Nasze lokalne dzieje… Szymanów”

W niedzielę, 13 maja w przepięknej scenerii parku na terenie Klasz-
toru Sióstr Niepokalanek w  Szymanowie odbył się II Festiwal Pieśni 
Maryjnej. Festiwal ma formułę prze-
glądu, regulamin nie przewiduje na-
gród i  wyróżnień. Tym bardziej cie-
szy nas udział siedmiu wykonawców, 
w tym chórów, zespołów muzycznych 
i  solistów. Na szymanowskiej scenie 
zaprezentowały się: chór ,, Cantores 
Immaculatae ‘’ z  Niepokalanowa, ze-
spół ,, Adorado ‘’, ,, Diakonia muzycz-
na Odnowy w Duchu Świętym ‘’, soli-
ści Zuzia i Marek, Schola Dziecięca z 
Niepokalanowa oraz gospodarze – ze-
spół ,,Veritas ‘’. Dzięki temu prezento-

wane utwory były bardzo zróżnicowane – od najnowszych kompozycji 
,, Mocnych w Duchu ‘’ do tradycyjnych pieśni maryjnych. W tym roku 

też, z  racji Jubileuszu Niepodległości 
Polski, występy zostały ubogacone 
polską pieśnią patriotyczną. Szyma-
nowski Festiwal ma bardzo krótką 
historię. Jego pierwsza edycja odbyła 
się w ubiegłym roku, w stulecie pierw-
szych objawień fatimskich. Organiza-
torem tego kameralnego wydarzenia 
jest Klasztor Sióstr Niepokalanek 
w  Szymanowie oraz Teresiński Ośro-
dek Kultury przy organizacyjnym 
wsparciu Parafii i Sołectwa Szymanów 
oraz radnego Huberta Koneckiego. 

II festiwal pieśni Maryjnej w Szymanowie

W niedzielę, 13 maja br. już po raz siódmy włączyliśmy się do ak-
cji „FISHMOB – Cała Polska tańczy dla świętego Jana Pawła II”. Jest 
to akcja propagowana przez projekt „Lednica2000”, który co roku 
gromadzi tłumy ludzi spotykających się na placach i ulicach miast, 
aby wspólnie, tańcem i muzyką, wychwalać Pana i wyrażać pamięć 
o Janie Pawle II.

Grupa młodych tancerzy wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej 
w  Szymanowie zatańczyła na placu przy tutejszym kościele, zaraz 
po porannej Mszy św. dla Świętego, ukochanego Wielkiego Polaka. 

Po nabożeństwie majowym odbywała się nauka tańca, gdzie 
dzieci chętnie włączały się w  rytm i  stawiały kroki, dorównując 
młodzieży.

Towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda, a za nami piękny ta-
niec i wielka radość dla nas tancerzy i całej naszej wspólnoty parafialnej.

Dziękuję dzieciom i młodzieży za poświęcony czas i za wspólne 
uwielbienie Pana Jezusa i świętego Jana Pawła II, który z pewnością 
na nas spoglądał z Nieba.

s. Adriana

Młodzież zatańczyła ku pamięci Jana Pawła II
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Teresiński Zespół Szkół podpisał porozumienie o  współ-
pracy z  Agencją Rozwoju Przemysłu oraz dwoma dużymi 
przedsiębiorstwami – LOT Aircraft Maintenance Services Sp. 
z o.o. i Warszawskimi Zakładami Mechanicznymi „PZL-WZM” 

w  Warszawie 
S.A  na realizację 
programu „Kadry 
dla przemysłu”. To 
duży krok w  kie-
runku dalszego 
rozwoju szkolnic-
twa zawodowego 
na terenie gminy 
Teresin. Dzięki 
tej inicjatywie 
uczniowie kierun-
ków zawodowych 
będą mogli liczyć 
na jeszcze wyższą 
jakość kształcenia, 

uzyskanie fachowej wiedzy i  umiejętności w  bardzo dobrych 
warunkach dydaktycznych, ale też zapewnią sobie dobrą pracę 
w przyszłości. 

Teresińska palcówka oświatowa znalazła się w ścisłym gronie 
szkół z  całej Polski, które porozumienia w  ramach programu 
podpisały podczas konferencji inauguracyjnej projekt. Odbyła 
się ona w warszawskiej siedzibie ARP. W spotkaniu udział wzię-
li m.in. Marek Suski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Maciej Małecki, szef Komisji ds. Energii i  Skarbu 
Państwa, Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemy-
słu S.A, Jolanta Gonta, starosta sochaczewski oraz dyrektor ZS 
Teresin Ewa Odolczyk. 

Teresiński Ośrodek Kultury i Kino za Rogiem w Teresinie zapraszają do udziału w wakacyj-
nych akcjach filmowych!

Na początku wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach filmowych 
pod hasłem „Niepodlegli 2018”.

Podczas dwóch tygodniowych cykli zajęć, uczestnicy stworzą krótkie etiudy filmo-
we, poprzez które spróbujemy pokazać, jak hasła „Ojczyzna”, „Patriotyzm”, „Polska” widziane są 
oczami młodego pokolenia.

Oprócz tworzenia filmów, uczestnicy poznają na przykładzie pokazów kinowych różne ga-
tunki filmowe oraz szczegóły dotyczące pracy przy filmie.

Premiera powstałych filmów odbędzie się w okolicach Święta Niepodległości w Kinie za 
Rogiem w Teresinie. Filmy zostaną również zamieszczone w internecie. Uczestnicy warsztatów 
otrzymają dodatkowo nagrania na płytach DVD.

Zapraszamy młodzież w wieku 11-15 lat w dniach 25-29 czerwca br. oraz dzieci w wieku 
5-9 lat w dniach 2-6 lipca br. w godzinach 10.00-13.00. Koszt udziału: 10 zł/dzień (w tym mały 
poczęstunek).

Ostatni tydzień sierpnia upłynie pod hasłem „Kino na lato”. Zapraszamy wtedy wszystkich chętnych na codzienne, darmowe pokazy filmowe. 
Seanse odbędą się w dniach 27-31 sierpnia o godzinie 12.00. Szczegółowy repertuar już wkrótce.

Zapisywać można się telefonicznie pod numerem 516 367 900 lub mailowo kinotok@tok.art.pl.
Do zobaczenia w wakacyjnym Kinie za Rogiem w Teresinie!

Wakacje w Kinie Za Rogiem w Teresinie

Teresin w prestiżowym 
programie „Kadry 

dla przemysłu”
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W  ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i  Praw Autorskich, 
moim gościem był Jakub Skworz, autor książek dla dzieci i młodzieży. Razem od-
wiedziliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz w Budkach Piaseckich. 
Ten sympatyczny młody człowiek swoim wdziękiem porwał nas w magiczną po-
dróż po historii. Mogliśmy „spotkać się” z Adasiem Mickiewiczem, kiedy to był 
on jeszcze chłopcem mieszkającym w Nowogródku. Dowiedzieliśmy się, w jakich 
okolicznościach powstawały dzieła tego najwybitniejszego polskiego poety. 

Były konkursy, liczne pytania, autografy i… gra w piłkę nożną. Nasz gość bo-
wiem trenował kiedyś w Barcelonie i po namowie chłopców ze szkoły w Budkach 
Piaseckich nie było nawet mowy o tym, aby nie pokazał swoich umiejętności. Roz-
staliśmy się w bardzo sportowej i rodzinnej atmosferze. 

Bardzo dziękuję paniom dyrektorkom: Alicji Jachimczyk i Ewie Piotrowskiej 
za umożliwienie zorganizowania spotkania w szkołach. 

Aleksandra Starus
dyrektor GBP w Teresinie

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
oraz kolejnej edycji akcji „Cała Polska czyta dzieciom” mieliśmy radość spo-
tkania z ciekawymi ludźmi. Młodszą społeczność szkolną odwiedził w dniu 23 

kwietnia Daniel de Latour, ilustra-
tor książek i  czasopism dla dzieci, 
a  zaraz potem 26 kwietnia Eliza 
Piotrowska, poetka, pisarka i  ilu-
stratorka.

Warsztaty plastyczne z  panem 
Danielem „krążyły” wokół książki 
Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel pt. 
Kamienica. Dzieci poznały nową 
technikę wykonania z  papieru po-
koju w 3D. Trzeba przyznać, że ich 
prace były świetne!

Z  kolei pani Eliza spotkała się 
z uczniami klas I-III. Bardzo cieka-
wie, z humorem opowiadała o swojej bohaterce, cioci Jadzi. Jak się okazuje, ona istnieje naprawdę, a jest 
nią sama autorka. 

Dzieci wykazały się mistrzowską znajomością Cioci Jadzi w Rzymie, z którą miały okazję zapoznać 
się dzięki lektorom czytającym w bibliotece. Zyskały za to pochwałę i uznanie w oczach autorki.

W maju Tydzień Bibliotek rozpoczęliśmy spotkaniami w bibliotece z maluszkami z klasy przedszkol-
nej i książkami z serii Pan Kuleczka autorstwa Wojciecha Widłaka. 

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Szkoły Podstawowej w  Szymanowie Jarosławowi Żejmo za 
współpracę i umożliwienie nam organizowania spotkań w murach szkoły.

Bibliotekarki z Szymanowa

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, który trwał 
od 8 do 15 maja br., w  murach Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Teresinie gościliśmy wychowanków przedszko-
la „Leśna Akademia”. Spotkanie odbyło się pod hasłem 

„Kto ty jesteś?”, promujące także 100-lecie odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Wszystkie dzieci miały oka-
zję zapoznać się z historią powstania naszego państwa po-
przez wysłuchanie i obejrzenie legendy O Czechu, Lechu 
i Rusie. Z lekcją biblioteczną byliśmy także w przedszkolu 

„Figiel” w  Granicach, gdzie dzieci również miały okazję 
wysłuchać i  obejrzeć legendę, ale też wykazać się umie-
jętnościami plastycznymi, kolorując własnoręcznie godło. 

GBP Teresin

Biblioteczne spotkania

Tydzień bibliotek Autorskie spotkanie 
z piłką w tle
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W dniu 18 maja br. roku obchodziliśmy 
20. rocznicę nadania imienia Jana Pawła II 
Szkole Podstawowej w Paprotni. Uroczystości 
rozpoczęły się w Niepokalanowie Mszą Świętą 
koncelebrowaną pod przewodnictwem Gwar-
diana o. Grzegorza Szymanika. O. Ignacy Ko-
smana  przytoczył w homilii słowa Jana Pawła 
II: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi”. Następnie wszyscy uczestnicy 
przeszli ul. o. Maksymiliana Kolbego na teren 
szkoły. Tutaj można było zwiedzać sale lekcyj-
ne, pooglądać kroniki minionych lat oraz zo-

baczyć film wspomnieniowy Przeżyjmy 
to jeszcze raz. 

W sali gimnastycznej obejrzeliśmy 
ciekawe widowisko artystyczne zatytu-
łowane „Nie bój się, wypłyń na głębię…”. 

Dzieci przypomniały postać Patrona 
Szkoły w taki sposób, że niektórzy za-
proszeni goście mieli łzy w oczach…

Ważnym momentem było zasadzenie 
Dębu Niepodległości na placu szkolnym 
oraz umieszczenie w Kapsule Czasu 
ciekawych informacji na temat naszej 

szkoły.
W uroczystościach uczestni-

czyli m.in. wójt Marek Olechow-
ski, zastępca wójta Marek Jaworski, 
dyrektor szkoły Grzegorz Fabiszak, 
radny Sejmiku Województwa  Ma-
zowieckiego Adam Orliński, br. 
Janusz Kulak, radni gminy Teresin, 
Wojciech Trzciński oraz rodzice. 

Warto nadmienić, iż trudno 
byłoby zorganizować tego typu 
przedsięwzięcie, gdyby nie pomoc 
ludzi dobrej woli oraz instytucji 
wspierających organizację obcho-
dów, a byli nimi: firma „Bakoma”, 
Urząd Marszałkowski, Instytut 
Jana Pawła II, firma Greiner Pac-
kaging, Rada Rodziców, Kuźnia 
Napoleońska w Paprotni, Bank 
Spółdzielczy w Teresinie, Urząd 
Gminy Teresin. Dziękujemy!

Zbigniew Biederka
nauczyciel Szkoły im. Jana 

Pawła II w Paprotni

WIELKA UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI
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W słoneczną niedzielę, 29 kwietnia br. druhowie z OSP Szymanów od-
wiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie. 
Celem spotkania była zorganizowana akcja schroniska pt. „Kimkolwiek je-
steś, pasujesz do mnie”.

Na terenie schroniska odbyła się sesja zdjęciowa, w której m.in. uczestni-
czyli ochotnicy różnych zawodów: baletnica, dziennikarka, barman, ratow-
nik medyczny, strażacy.

Przesłaniem akcji jest to, że każdy z nas może adoptować zwierzaka ze 
schroniska i dać mu nowy dom. Ponadto uświadomienie to, że zwierzęta to 
też istoty żyjące i mają uczucia. Nie przechodźmy obojętnie obok nich oraz 
uważajmy na wszystkie zwierzaki, nawet te dzikie (np. sarny), wyruszając 
w trasę autem czy innym pojazdem.

Z pozdrowieniami, strażacy z Szymanowa

Sześć wyróżnień zgarnęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
św. Maksymiliana Kolbego w  Teresinie podczas powiatowego 
konkursu plastycznego. Z  okazji jubileuszu XXV Mazowiec-
kich Targów Rolnych i  Przedsiębiorczości Starostwo Powiato-
we w  Sochaczewie zorganizowało plastyczną rywalizację dla 
uczniów szkół podstawowych pt. „Mój wymarzony ogródek”. 
Spośród nadesłanych 195 prac z  19 szkół i  placówek komisja 

sędziowska nagrodziła aż 44 z nich. Laureatów poznaliśmy pod-
czas Targów Rolnych, które odbywały się 29 kwietnia br. w So-
chaczewie. Wówczas też odebrali oni swoje nagrody. Wśród 
wyróżnionych naszych uczniów byli: Konrad Żmuda, Oliwia 
Stachura, Maja Siejka, Emilia Karaś, Szymon Mikołajczyk 
i  Amelia Tomaszewska. Wszyscy z  teresińskiej podstawówki. 
Gratulujemy!

Nagrody i wyróżnienia na scenie podczas Targów wręczała 
Katarzyna Kajak, dyrektor PCPR, i Marcin Odolczyk, rzecznik 
prasowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, gratulując na-
grodzonym artystycznych, plastycznych pasji do malowania.

Wyróżnieni mali 
artyści plastycy 

Strażacy  
w schronisku

Trzecia edycja konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie” w naszym powiecie właśnie 
wystartowała. Celem konkursu jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających 
ciekawe pomysły na projekty inicjujące aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa 
Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn. Kwota dofinanso-
wania projektów – do 3000 zł. Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, speł-
niających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – do 10 czerwca 2018 roku.
Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w Regulaminie konkursu „Działaj Lokalnie” 2018. 

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków 
dostępnego na dole strony.

Jeśli potrzebujecie dodatkowej inspiracji, zapraszamy do przeglądu projektów składanych w ra-
mach konkursu „Działaj Lokalnie” w całej Polsce w poprzednich edycjach: www.dzialajlokalnie.pl/
projekty/lista.html.

Dodatkowe dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej 
www.popps.org.pl

Źródło: popps.org.pl

„Działaj Lokalnie” 2018 – ogłaszamy 
konkurs grantowy
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SKLEPY

Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, 
ul.  o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska;  
Szymanów, ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie to-
wary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, 
kart telefonicznych, cukru oraz artykułów promo-
cyjnych.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Tere-
sin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asorty-
ment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króli-
czak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki  
na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, 
ul. Szymanowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak –  
Teresin, ul. Szymanowska 19; 10% zniżki na obu-
wie z  wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie 
skórzane. Rabat nie dotyczy artykułów objętych 
promocją.
Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary 
Szymaniak – Teresin, ul. Szymanowska 1; zniżka 8% 
na cały asortyment.
Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, 
ul. Szymanowska 2; zniżka 5% na podręczniki i ar-
tykuły 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 wy-
jątkiem 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 Ka-
linowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały 
asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Tere-
sin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary 
oprócz wyrobów alkoholowych i  tytoniowych, kart 
telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprot-
nia, ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asorty-
ment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. – Teresin ul. Szy-
manowska 2; 5% na cały asortyment.

GASTRONOMIA

Pizzeria PIERROT Renata Olechowska – Teresin, 
ul. Lipowa; zniżka 10% oprócz wyrobów alkoholo-
wych 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 – Tere-
sin, ul. Szymanowska 29; zniżka 20% na wstęp do 
Fitness Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożycze-
nie sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suplemen-
tów dla sportowców.
Poprawki krawieckie „U  KASI” Katarzyna Pietru-
szewska – 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 Sały-
ga – GOSiR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32; bezpłatny 
podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapi-
sie na cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacero-
wa 100; 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skra-
canie odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie 
liter na odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywa-
nie zamków do odzieży. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW” 
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, 
ul. Szymanowska 19; 15% zniżki na OC i  AC ko-
munikacyjne, 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 budyn-
ków rolniczych. 
AP SERVICE Sp. z o.o. Agnieszka Rudnicka – Tere-
sin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10; 15 % zniżki 
na usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne 
oraz zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu kompute-
rowego 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 Ro-
dzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagroda-mienie, 
30% zniżki na NNW osobowe, 30% zniżki na Bez-
pieczny dom w budowie, 30% zniżki na obowiązko-
we ubezpieczenie budynków rolniczych.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – 
Paprotnia, ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usłu-
gi księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypeł-
nianiu PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, 
ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradz-
twa 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 Jagó-
ra – Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bin-
dowanie, 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 Te-
resin ul. Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zle-
cenie 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 Ośrod-
ka 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 Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie 
rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębior-
ców, punkty usługowe i  sklepy działające na na-
szym terenie do przystąpienia do programu part-
nerskiego. 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 3+”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ RODZINY 3+ 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.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ SENIORÓW NA TERENIE GMINY TERESIN:
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ULICZNA GRA TERENOWA „KU NIEPODLEGŁEJ” 

Ciepła, słoneczna aura z pewnością sprzyjała przedsięwzięciu, które w naszej gminie zainicjowali harcerze z 1 DH Teresin przy 

wsparciu druhów z Hufca Sochaczew. Uliczna gra terenowa pod hasłem „Ku Niepodległej” rozpoczęła tegoroczną Majówkę, jedno-

cześnie w znakomity sposób wpisując się w ramy obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W sobotni poranek 1 maja, na parkingu klasztornym obok torów kolejowych, kolejno swoją gotowość do startu meldowały po-

szczególne kilkuosobowe patrole. Witali ich organizatorzy, czyli harcerze wraz z Markiem Jaworskim, zastępcą wójta gminy Teresin, 

który dla wszystkich uczestników przygotował patriotyczne upominki. 

Po zgłoszeniu grupy, kolejne ekipy wyruszały na blisko 7-kilometrową trasę po Paprotni i Teresinie. Czekało na nich jedenaście 

zaliczeniowych przystanków, a w każdym z nich zadanie do wykonania. Matematyczne, logiczne, ale też sprawnościowe – ich tematy-

ka była różna, choć w końcowym efekcie zawsze nawiązywały do wydarzeń związanych z historią Polski. Trzeba przyznać, że była to 

interesująca wędrówka poprzez dzieje naszej Ojczyzny i jednocześnie niepowtarzalna lekcja historii. Kto nie był, niech żałuje. 

100 dębów na 100-lecie Niepodległej

W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie posadzimy 100 dębów. Drzewa staną się 

symbolem wydarzeń sprzed wieku, wywalczonej wolności. W środę, 2 maja mieszkańcy gminy Teresin ochoczo odbierali młode 

dęby, które rozdawano w specjalnym namiocie przy Urzędzie Gminy Teresin. Akcja pod hasłem „100 dębów na 100-lecie” cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem, praktycznie wszystkie drzewka rozeszły się w dość krótkim czasie. Projekt został wypracowany przez 

Gminny Komitet Obchodów 100-lecia Niepodległości. 

Przypomnijmy: pierwszy z dębów o nazwie „Józef Piłsudski” posadzony został 11 listopada ubiegłego roku podczas Święta Nie-

podległości w Szymanowie. Numer drugi nadano dębowi upamiętniającemu Powstanie Styczniowe, a trzeci – Żołnierzy Niezłomnych. 

Co ważne, rozdane dęby posiadają specjalną metryczkę z kolejnym numerem. Wszystkie zostały wpisane w pamiątkową kronikę. 

Dodajmy, że ofiarodawcą sadzonek młodych dębów było Nadleśnictwo Radziwiłłów. 
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227. rocznica Konstytucji 3 maja Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny zapoczątkowała w niepokalanowskiej bazylice gminne obchody związane ze świętem 

uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przewodniczyli jej o. Maksymilian Świerżewski i o. Tomasz Szok. Po zakończeniu nabożeństwa ze-

brani, wśród których byli m.in. wójt Marek Olechowski, jego zastępca Marek Jaworski, poczty sztandarowe gminnych szkół, delega-

cja strażaków, parafianie, ale też licznie przybyli pielgrzymi, byli świadkami wspaniałego koncertu pieśni i poezji patriotycznej. Szara 

Piechota, My, Pierwsza Brygada czy Panie Generale to tylko niektóre utwory w szerokim repertuarze wokalno-muzycznym młodych 

artystów z Sochaczewskiego Centrum Kultury. Koncert w wykonaniu młodzieży z Grupy Teatralnej „Rekwizyt” prowadzonej przez 

Damiana Jaworskiego oraz ze Studia Piosenki Piotra Milczarka zakończony został wspólnym odśpiewaniem Roty.
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Dzień 2 kwietnia Or-
ganizacja Narodów Zjed-
noczonych ustanowiła 
Światowym Dniem Wiedzy 
o Autyzmie. Ogólnoświato-
wa inicjatywa „Na niebiesko 
dla autyzmu” (LIGHT IT 
UP BLUE) rozpoczyna ob-
chody światowego miesiąca 
wiedzy o  tym zaburzeniu. 
Celem akcji jest pomoc 
w  zrozumieniu autyzmu 
i  uwrażliwienie innych na 
problemy dotkniętych nim 
osób oraz ich rodzin. 

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. św. M. Kol-
bego w Teresinie nie chcieli 
pozostać zieloni w temacie 
autyzmu. W dniu 13 kwiet-
nia cała szkolna społecz-
ność założyła niebieskie stroje oraz przylepiła na bluzki znaczki „Wkręć 
się w autyzm” na znak solidarności z osobami chorującymi na autyzm. 
Uczniowie z opiekunami udali się do świetlicy szkolnej. Poszerzyli swo-
ją wiedzę, dzięki przygotowanym prezentacjom. Zajęcia odbyły się z po-
działem na grupy wiekowe, odpowiednio dla klas I-III, IV-VII SP oraz 
II-III Oddz. Gim. Miniquizy sprawdzały wiedzę uczniów o autyzmie. 
Nauczyciele wspomagający w  trakcie warsztatów pozwolili uczniom 
doświadczyć trudności, z jakimi zmagają się osoby z autyzmem.

Zespół szkolnych specjalistów m.in. pedagogów, nauczycieli wspo-
magających oraz wychowawców świetlicy przygotował dla uczniów ga-
zetki, plakaty i dekoracje nawiązujące do poruszanego tematu autyzmu. 

Podsumowaniem akcji i  atrakcją dla uczniów było wypuszczenie 
w powietrze balonów wypełnionych helem. Serdecznie dziękujemy za 

pomoc Strefie Uśmiechu GoDan z Sochaczewa za pomoc w realizacji 
tego pomysłu. Patronat nad szkolnym Dniem Autyzmu objęła Fundacja 
JiM. Fundacja jest największą ogólnopolską organizacją pozarządową 
w Polsce, która kompleksowo zajmuje się tematyką autyzmu. Organizu-
jąc kampanie społeczne Fundacja JiM walczy o zrozumienie i tolerancję 
dla osób z autyzmem.

Dziękuję uczniom, nauczycielom i  pracownikom, którzy włączyli 
się w  szkolną akcję. Dziękuję zespołowi za przygotowanie tego wyjąt-
kowego wydarzenia – Karolinie Kalbarczyk-Gmurek, Annie Kosińskiej, 
Karolinie Krawczyk, Basi Marczuk-Piotrowskiej, Beacie Pałubie, Kasi 
Pastuszko-Mazur, Beacie Pożarskiej, Agacie Radosz, Agnieszce Smółce-

-Rychlewskiej, Renacie Strzelec. 
Krystyna Mazurkiewicz  

pedagog szkolny

Dzień autyzmu 

Mocnym akcentem zainaugurowane zostało 
tegoroczne „Kino+”. W niedzielę, 6 maja w sali 
im. św. Bonawentury w  Niepokalanowie po-
kazano francusko-gruzińską produkcję z  2014 
roku. Film pokazuje rosyjską inwazję na Cze-
czenię w 1994 roku, w której 9-letni Hadji traci 
rodziców. Osierocony, wspólnie ze swoim ma-
lutkim bratem, ucieka z  rodzinnych stron i do-
łącza do tłumu uchodźców. W  trakcie tułaczki 
Hadji poznaje Carole (Bérénice Bejo) – pracow-
nicę komisji praw człowieka w Unii Europejskiej. 
Z  jej pomocą chłopiec powoli otrząsa się z wo-
jennych doświadczeń i  wraca do normalnego 
życia. Nie wie, że poszukuje go starsza siostra, 
której cudem udało się ocaleć z rzezi. Film był 
nominowany do Złotej Palmy. Przypomnijmy, 
iż darmowe dla publiczności projekcje filmowe 
w Niepokalanowie w ramach „Kina +” rozpoczę-
ły się rok temu dzięki bardzo dobrej współpracy 
Klasztoru Ojców Franciszkanów w  Niepokala-
nowie, Fundacji ,,Vide et Crede ‘’ z Wrocławia 
oraz Gminy Teresin. Zamierzeniem pomysło-
dawców tego przedsięwzięcia jest pokazanie najciekawszych produkcji 
filmowych nagrodzonych na odbywającym się we Wrocławiu Między-
narodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów. W ubiegłym 
roku widzowie mogli obejrzeć m.in.: Bóg w Krakowie w reż. Dariusza 
Reguckiego czy Listy do Ojca Jakuba, fińską produkcję, nominowaną 

do Oscara w 2010 roku. W tym roku projekcje filmowe ,, Kina + ‘’ będą 
się odbywać regularnie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 
14.00 w Niepokalanowie. Dodatkową atrakcją tych pokazów jest spotka-
nie publiczności z gościem specjalnym. Już teraz zapraszamy na polski 
film Zaćma Ryszarda Bugajskiego z 2016 roku z udziałem m.in. Janusza 
Gajosa. Tegoroczne projekcje ,, Kina + ‘’ zakończą się we wrześniu. 

INAUGURACJA „KINA +”
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Pod koniec kwietnia dzieci gościły przedstawicieli OSP z Paprotni. 
Podczas spotkania strażacy przypomnieli maluchom o zasadach prawi-
dłowego postępowania w przypadku 
pożaru, wypadku, sposobu alarmo-
wania służb ratowniczych. Druhowie 
zaprezentowali sprzęt do akcji ratow-
niczo-gaśniczych, pokazali, jak prze-
biega udzielanie pierwszej pomocy 
rannym. Przedszkolaki z  zaintereso-
waniem oglądały wóz strażacki z bli-
ska. Na zakończenie dzieci wręczyły 
wspaniałym gościom kolorowe laurki.

Nie tak dawno nasze maluchy 
z  całego przedszkola obejrzały w  Te-
resińskim Ośrodku Kultury przedsta-
wienie teatralne pt. Idziemy do ZOO 
w wykonaniu Teatru Radosnej Jesieni. 
Dzieci z  radością odgadywały zagad-

ki o zwierzętach, śpiewały piosenki i tańczyły. Wspaniała gra aktorska, 
rekwizyty oraz stroje spodobały się wszystkim przedszkolakom.

Dzieci z radością bawiły się na no-
wych konstrukcjach zamontowanych 
na przedszkolnym placu zabaw. Ich 
uśmiechy świadczą o  tym, że nowy 
statek piracki z piaskownicą oraz wie-
ża i ważki spełniają ich oczekiwania. 

Serdeczne podziękowania składa-
my dyrektorowi Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Marko-
wi Misiakowi i  jego pracownikom 
za uprzątnięcie starych elementów 
z placu zabaw. 

Małgorzata Bańkowska 
nauczyciel ze Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego w Teresinie

Pod takim hasłem w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin. Oto program uroczystości: 

25 maja (piątek)
16.00 zgłoszenie rodzin w Informacji klasztoru (z prawej strony bazy-

liki), pobranie karty uczestnictwa
17.00 spotkanie z prof. Bogdanem Chazanem z UJK w Kielcach, Ency-

klika „Humanae vitae” i medycyna (sala św. Bonawentury)
18.00 Msza św. w bazylice, przewodniczy i głosi Słowo Boże bp Józef 

Zawitkowski z Łowicza, nabożeństwo majowe rodzin na placu 
za bazyliką

21.00 apel maryjny, projekcja filmu Dwie Korony (sala św. Bonawen-
tury)

26 maja (sobota)
Dzień Matki w domu Matki Niepokalanej
7.30 modlitwy poranne (kaplica św. Maksymiliana),
9.30 Wincenty Łaszewski Jak realizować życzenia Matki Bożej z Fati-

my w rodzinie
11.00 Msza św. w intencji zmarłych matek z naszych rodzin, przewod-

niczy ks. dr Kazimierz Kurek SDB prosimy o wzięcie z sobą foto-
grafii zmarłej Mamy

14.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego (plac za bazyliką)
14.15 koncert Ojczyzna Rodzina: Orkiestra Dęta z Trąbek, Chór z Gar-

wolina pod kierownictwem Radosława Mitury i Grzegorza Za-
krzewskiego

15.30 konkurs dla rodzin i dzieci Rodzina Ojca Maksymiliana – nagro-
da główna: pielgrzymka do Ziemi Świętej

18.00 Msza św. w bazylice, przewodniczy i głosi Słowo Boże abp Grze-
gorz Ryś; o. prowincjał Wiesław Pyzio; złożenie przyrzeczeń ro-
dzinnych

20.00 nabożeństwo Droga światła (rozpoczęcie od figury Matki Bożej 
przy kaplicy św. Maksymiliana)

21.00 nabożeństwo uwielbienia Najświętszego Sakramentu (prowadzi 
młodzież z Poznania – Szymon Grzechulski, zespół AJiM), apel 
maryjny

27 maja (niedziela)
7.30 modlitwy poranne (kaplica św. Maksymiliana)
8.30 warsztaty dla rodzin: Znoście siebie nawzajem w miłości, wzajemnie sobie przebaczając
10.00 Msza św. w intencji rodzin, przewodniczy i głosi Słowo Boże abp Kazimierz kard. Nycz; złożenie przyrzeczeń małżeńskich
11.15 Pasja o św. Maksymilianie Kolbem według autorstwa prof. teatrologii Kazimierza Brauna, w wykonaniu Braci z Niepokalanowa (sala św. Bo-

nawentury)
13.30 koncert rodzinny Ojczyzna – Rodzina: Jan Pietrzak i zespół (wstęp wolny, plac za bazyliką)
15.00 uroczyste zawierzenie rodzin Matce Bożej Niepokalanej z modlitwą egzorcyzmu i błogosławieństwem

Miłość jest najważniejsza

Co słychać w Społecznym Przedszkolu 
Integracyjnym w Teresinie?
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W  dniu 7 maja obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej w Teresinie – św. Maksymiliana Kolbego. Po 
złożeniu kwiatów pod popiersiem Patrona udaliśmy się 
do bazyliki, by wspólnie uczestniczyć w uroczystej Mszy 
świętej. 

Po nabożeństwie odśpie-
waliśmy hymn szkoły i  złożyli-
śmy kwiaty pod pomnikiem św. 
Maksymiliana Kolbego.

Natomiast po powrocie do 
szkoły cała społeczność szkolna 
wzięła udział w akcji „100 dębów 
na 100-lecie”. W  posadzeniu pa-
miątkowego dębu uczestniczyli: 
zastępca wójta Gminy Teresin 
Marek Jaworski, dyrektor Szkoły 
Alicja Jachimczyk oraz przedsta-
wiciel Samorządu Uczniowskie-
go. 

W  świetlicy szkolnej kla-
sy VI-VII spotkały się z  o. prof. 
Grzegorzem Bartosikiem, wy-
kładowcą Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Warszawie, absolwentem na-
szej szkoły. To był dla nas wyjąt-
kowy dzień. 

SP Teresin

Dzień Patrona 
w SP Teresin
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W niedzielę, 6 maja br. na „Orliku” w Szymanowie zo-
stał rozegrany III Turniej Piłki Nożnej o  Puchar Orlika 
w  Szymanowie. Do rozgrywek przystąpiło pięć drużyn. 
Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”, me-
cze po 10 minut. Najlepszym zawodnikiem naszego turnie-
ju został Dominik Kamiński, a  najlepszym bramkarzem 
Dominik Wójcik, obaj zawodnicy reprezentujący drużynę 

„Szymanów” otrzymali pamiątkowe statuetki. Klasyfikacja 
końcowa: I. – OSP Szymanów, II. – Szymanów, III. – Team 
Skrzelew, IV. – TDI, V. – Niepokorni.

Skład OSP Szymanów: Piotr Jabłoński, Szymon Komo-
rowski, Bartosz Lonca, Jakub Rybicki, Kamil Kozłowski, 
Jakub Antolak, Łukasz Kamionka, Patryk Milczarek, Bar-
tłomiej Kozłowski.

Dobra organizacja, bardzo atrakcyjne trofea oraz spor-
towo spędzone przedpołudnie – to wszystko zapewnili nam 
organizatorzy turnieju: Gmina Teresin, Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Teresinie, Animator Orlika.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom turnie-
ju i już dziś zapraszamy na IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej Szymanowa, który odbędzie się 30 czerwca br. na „Orliku” 
w Szymanowie

Kamil Kamiński

Pod koniec kwietnia br. na matach w Pelplinie (woj. pomorskie) podopieczni Ryszarda Śli-
wińskiego wystartowali w I Ogólnopolskim Turnieju Minizapasów i Dzieci o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Pelplin. Łącznie na starcie tej rywalizacji stanęło 160 zawodników i zawodniczek 
z 15 klubów. LKS „Mazowsze” Teresin reprezentował 12 zawodników i 2 zawodniczki. Ostatecz-
nie nasz klub, dzięki świetnej postawie małych zapaśników został sklasyfikowany na II miejscu 
w klasyfikacji drużynowej! Poznajmy bardzo dobre wyniki indywidualne:

I miejsca – Dawid Bielski (kat. wag. 29 kg), Karol Selerski (kat. wag. 35 kg), Karolina Zień (kat. 
wag. 38 kg), Bartek Nowakowski (kat. wag. 48 kg);

II miejsca – Braian Kowalski (kat. wag. 41 kg), Karina Kur (kat. wag. 46 kg);
III miejsca – Filip Nowakowski (kat. wag. 35 kg), Daniel Grodzki (kat. wag. 35 kg), Seweryn 

Grądzik (kat. wag. 38 kg), Adrian Kowalski (kat. wag. 44 kg), Mateusz Zawadzki (kat. wag. 51 kg).
V miejsce zajął Kacper Chojnacki w kat. wag. 38 kg i Bartek Wakszyński w kat. wag. 29 kg. 

Natomiast Dawid Kur (kat. wag. 32 kg) uplasował się na XII pozycji. Gratulujemy dobrych wy-
ników!

W Siedlcach rozegrany został Ogólnopolski 
Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w zapasach 
w stylu wolnym i zapasy kobiet. Na uwagę za-
sługuje bardzo dobra postawa Bartka Nowa-
kowskiego, który startując pierwszy raz w gru-
pie wiekowej „młodzik”, wygrał rywalizację 
w  kategorii wagowej 48 kg. Warto zauważyć, 
że Bartek wygrał z  rywalami o  dwa lata star-
szymi! 

III miejsce zajęła Zuzia Klata, startująca 
w kategorii wagowej 33 kg. To również był jej 
debiut w  grupie wiekowej „młodziczek”. Na 
trzecim stopniu podium stanęli ponadto: Da-
wid Milczarek (kat. wag. 52 kg) i  Kacper Se-
lerski (kat. wag. 57 kg). Na VII pozycji skla-
syfikowano Doriana Milczarka (kat. wag. 57 
kg). Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi 
Ryszardowi Śliwińskiemu.

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Orlika w Szymanowie

Medale najmłodszych 
zapaśników

Zapaśnicze 
sukcesy
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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

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

Zespół Szkół  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie

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+ZS Teresin, Aleja XX-lecia 12,

tel. 46 86 13 813

Kontakt:

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

Kancelaria  
Radcy Prawnego 

GRZEGORZ PIASECKI
porady prawne, pozwy,  
skargi, odszkodowania

Teresin, tel. 506 495 987

Informujemy, iż w  centrum Teresina, przy ul. 
Szymanowskiej 2 lok. 2 swoją filię prowadzi Kan-
celaria 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 wcze-
śniejszym umówieniu się na spotkanie mailowo 
pod adresem filia@eim.waw.pl lub telefonicznie 
pod nr. tel. 794 538 623.

Bezpłatne porady 
prawne w Teresinie



22 Prosto z Gminy

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

Lekkoatletyczny UKS „Filipides” Te-
resin właśnie obchodzi jubileusz 10-lecia 
swojej działalności. O  tym, skąd pomysł 
na klub, jakie są jego największe sukce-
sy, kto jest ich autorem, ale też pytając 
o  plany na przyszłość – z  prezesem Klu-
bu ANDRZEJEM ANDRYSZCZYKIEM 
rozmawia Marcin Odolczyk.

Dzień 8 marca 2008 roku to data zna-
mienna w historii UKS „Filipides”. To wtedy 
wszystko się zaczęło. Proszę powiedzieć, jak 
doszło do powstania klubu, skąd pomysł na 
to, by w Teresinie trenować lekkoatletykę?

Czas naprawdę szybko upływa, jeszcze tro-
chę, a będę śpiewał 40 lat minęło… jak jeden 
dzień (śmiech). A  tak poważnie, to miałem 
w  życiu małe problemy ze zdrowiem i  chcia-
łem się jakoś społeczeństwu zrewanżować za 
pomoc, jaką otrzymałem. Ponieważ jako mło-
dy chłopak dobrze radziłem sobie w szkolnych 
biegach przełajowych, postanowiłem rozru-
szać bieganie jako najprostszą formę ruchu. 30 
lat temu, niestety, na naszym terenie nikt nie 
zajmował się młodymi talentami lekkoatle-
tycznymi. Postanowiłem, że zrobię, co mogę, 
aby pomagać młodym ludziom, którzy posta-
nowili związać się z tą trudną, ale jakże piękną 
dyscypliną sportu. 

A dlaczego nazwa „Filipides”?
W  ten sposób chciałem uczcić pamięć 

pierwszego maratończyka w historii.
To jakie cele stawia sobie Klub w swoim 

funkcjonowaniu? 
Przede wszystkim naszym zadaniem jest 

planowanie i  organizowanie pozalekcyjnego 
życia sportowego uczniów bazując na możli-
wościach obiektowych i  sprzętowych Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie, 
licząc w tym zakresie również na pomoc orga-
nizacyjną i materialną rodziców i sympatyków 
klubu. Dążymy do zaangażowania wszystkich 
uczniów w  różnorodne formy aktywności 
ruchowej, gier i  zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności i  zainteresowań 
sportowych. Celem UKS „Filipides” jest rów-
nież uczestnictwo w  różnego rodzaju impre-
zach sportowych, czy też organizowanie zajęć 
sportowych dla uczniów szkół Gminy Teresin, 
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno-
ści fizycznej i umysłowej, i organizowanie dzia-
łalności sportowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcji zdrowotnych. Doskonale 
przecież wiadomo, że poprzez uczestnictwo 
w  realizacji zadań sportowych kształtuje się 
też pozytywne cechy charakteru i osobowości 
człowieka. Trzeba jednak zaznaczyć, że ostat-
nie 2-3 lata to przechodzenie w  stronę zawo-
dowstwa. Szkolimy zawodników na wysokim 
wojewódzkim i  dobrym krajowym poziomie 
w  kilku kategoriach od U14 do U23. Mamy 
zawodników zaplecza Kadry Narodowej PZLA 
oraz Kadry Województwa LDK. Nasi lekko-
atleci zdobywają medale na Mistrzostwach 
Polski czy województwa. O medalach Szkolne-

go Związku Sportowego też warto wspomnieć, 
ponieważ szkoły najczęściej bazują właśnie 
na naszych zawodnikach. Dzisiaj nikogo nie 
dziwi medal zdobyty na Mazowieckich Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej. 

No i na pewno, jednym z priorytetowych 
waszych zadań jest organizacja różnorod-
nych form współzawodnictwa sportowego. 
Mam tu na myśli imprezy sportowe, których 
przeprowadziliście dość sporo, wymieńmy 
choćby te największe z okresu dziesięciolecia. 

Zdecydowanie najlepszymi zawodami są 
Mistrzostwa Mazowsza U12 i  U14 w  Lekkiej 
Atletyce. Jest to niezwykle popularna impre-
za wśród „najmłodszych zawodowców”, po-
nieważ nikt wcześniej takich zawodów nie 
organizował. Można powiedzieć, że jesteśmy 
pionierami. W  zeszłym roku dotarła do nas 
miła niespodzianka. Otóż impreza ta została 
uznana przez Ludowe Zrzeszenie Sportowe za 
najlepszą w  województwie, z  czego jesteśmy 
bardzo dumni. 

Skoro mowa o imprezach sportowych, to 
powiedzmy też o najlepszych wynikach i wy-
różniających się reprezentantach Klubu. 

Z  radością przyznam, że czekałem na to 
pytanie. Obecnie szkolimy 35 zawodników 
od 10 do 23 lat. A więc dosyć spora liczba, jak 
na stosunkowo niewielką miejscowość. Tak, 
należy wymienić tych najlepszych, a  są nimi: 
Michał Pawłowski, który wybiegał II miejsce 
na MP w Biegu Ulicznym na 5 km, Eliza Ga-
lińska – I miejsce na MP w Biegach Górskich 
na 2 km, Lena Suchowolak – III miejsce na 
Halowych Mistrzostwach Polski Północnej 
LDK na 300 m, Sylwia Ciarka – II miejsce na 
Halowych Mistrzostwach LZS woj. łódzkiego 
na 800 m, Adam Kajdas – I miejsce na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
na 600 m, Kamil Żakowski – III miejsce na 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików w przełajach. Trzeba też tu wymienić 
następujące osoby: Daria Bany – II miejsce 
na Mistrzostwach Mazowsza Młodzików na 

200 m ppł, Bartosz Świerczewski – III miejsce 
na Mistrzostwach Mazowsza Młodzików na 
600 m, Radek Sikora – I miejsce na Mistrzo-
stwach Mazowsza Juniorów na 2000 m pprz., 
Ada Bany – I miejsce na Europejskich Biegach 
Młodych Olimpijczyków, a  także Norbert Ba-
jurski – I miejsce na Mistrzostwach Mazowsza 
w  Wielobojach i  Tomasz Mikulski – wielo-
krotny zwycięzca biegów ulicznych w  całej 
Polsce. Jest tych osób naprawdę wiele, wszyst-
kie zasługują na brawa. I dodam, że aż się boję, 
iż kogoś pominąłem, a  jeżeli tak się stało, to 
szczerze przepraszam.

10 lat minęło dość szybko. Co najbardziej 
utkwiło w  pamięci prezesa Klubu z  minio-
nych lat, może jakaś ciekawa, nieznana jesz-
cze szerszej publiczności anegdotka? 

Przyznam, że dwa razy płakałem ze szczę-
ścia. Pierwszy raz w  2011 roku, gdy Michał 
Pawłowski zdobył II miejsce na Ogólnopol-
skich Zawodach Przełajowych LZS w  Wolbo-
rzu. A drugi, jak Eliza Galińska wygrała swój 
bieg na Mistrzostwach Polski w Biegach Gór-
skich. 

A czy jest coś, czego nie udało się zreali-
zować przez ten czas?

O tak… chcę zmontować grupę nieco star-
szych zawodników, takich po 35. roku życia, 
ale to powoli. 

Jakby porównać młodzież, która rozpo-
czynała treningi 10 lat temu, z  tą obecną, 
zauważalne są jakieś różnice np. w  podej-
ściu do treningów, zaangażowaniu, syste-
matyczności?

Młodzieżą zawsze trzeba na początku po-
kierować. Jeśli dobrze układa się współpraca 
pomiędzy rodzicem, zawodnikiem i trenerem, 
to będzie dobrze, niezależnie od czasów, w ja-
kich żyjemy.

Czy do Klubu można zapisać się od tak, 
po prostu i rozpocząć swoją przygodę z lek-
koatletyką? 

Tak, nabór prowadzimy ciągły. Jednak naj-
chętniej widzimy młodzież w wieku 12-15 lat. 

Na koniec zapytam o  plany UKS „Filipi-
des”, zarówno te najbliższe, ale i założenia na 
kolejne lata.

W  bieżącym sezonie chcemy zwiększyć 
ilość zdobytych punktów we współzawodnic-
twie sportu młodzieżowego w  stosunku do 
ubiegłego roku. W  przyszłości natomiast pla-
nujemy zwiększyć ilość trenowanych konku-
rencji lekkoatletycznych, zatrudnić kolejnych 
trenerów oraz jeszcze mocniej ugruntować 
swoją pozycję na lekkoatletycznej mapie Polski. 

Gratuluję jubileuszu! Czego życzy sobie 
dziś Andrzej Andryszczyk, prezes i  założy-
ciel UKS „Filipides”?

Czytelnikom życzę zdrowia, jak najwięcej 
czasu spędzanego w gronie najbliższych osób 
oraz spokoju, czyli tego wszystkiego, czego tak 
bardzo nam dzisiaj brakuje. Sobie zaś… cóż, 
mam wszystko, czego potrzebuję. Lubię na-
tomiast obserwować, jak młodzież cieszy się 
ze swoich osiągnięć, mając świadomość, że to 
owoc ich ciężkiej pracy.

Odwdzięczyć się społeczeństwu



W bardzo słonecznej aurze na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na sportowo świętowano jubileusz powstania UKS „Fi-
lipides” Teresin. Lekkoatletyczny mityng dla dzieci skupił na starcie dokładnie 214 zawodników i zawodniczek urodzonych w latach 2005, 
2006 i 2007. To swoisty rekord na terenie Mazowsza w tego typu imprezach. 

W sobotę, 12 maja rywalizowali oni w biegach na dystansie 60 m, 300 m oraz 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) oraz w skoku w dal 
i rzucie piłeczką palantową. Zawody uroczyście otworzył wójt gminy Marek Olechowski, jednocześnie gratulując działaczom i członkom 
klubu 10. urodzin, a wszystkim uczestnikom mityngu życząc jak najlepszych wyników. „Prosto z Gminy” objęło patronatem medialnym tę 
wspaniałą imprezę lekkoatletyczną. 

Rywalizację młodych sportowców z  uwagą obserwowali m.in. Ryszard Traczyk, popularyzator talentu śp. Zdzisława Krzyszkowiaka, 
wybitnego polskiego lekkoatlety z lat 50. i 60. ub. wieku, Krzysztof Walencik, dyrektor GOSiR, i Lech Kaźmierczak, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy, którzy potem wręczali medale najlepszym uczestnikom. 

Gratulujemy organizatorom – UKS „Filipides” Teresin i GOSiR, gratulujemy także wszystkim zawodnikom. Wyniki dostępne są na 
stronie www.teresin.pl.

10. urodziny UKS „Filipides” na sportowo




