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SŁONECZNY PIKNIK „RODZINA RAZEM”
Mnóstwo atrakcji i wspaniała zabawa zdominowały tegoroczny festyn „Rodzina Razem”. Gmina Teresin po raz czwarty zaprosiła swoich mieszkańców do udziału w pikniku przepełnionym radością i uśmiechem. Na plac rekreacyjny w sobotę, 2 czerwca przybyły całe rodziny, również goście
spoza terenu gminy.
Na scenie odbywały się koncerty i prezentacje młodych artystów z Teresińskiego Ośrodka Kultury, wystąpił też zespół FaDur 9. Przed sceną
swoje umiejętności na macie demonstrowali zapaśnicy z LKS „Mazowsze”.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne tego dnia dmuchańce, kule
wodne, karuzele, lody, gofry, wata
cukrowa, po które ustawiały się
długie kolejki. Można było pomalować sobie buzię, poskręcać balony, popuszczać bańki
mydlane, jak również uczestniczyć w wielu konkursach
z nagrodami. Strażacy z OSP
Teresin zapraszali na podnośnik, skąd można było zobaczyć Teresin „z lotu ptaka”.
Zainteresowanie towarzyszyło też „Miasteczku
Patriotycznemu”, które
przygotowało Stowarzyszenie „Teresin – nasze
korzenie” i 37. Sochaczewski
dywizjon rakietowy Obrony
Powietrznej. Uczestnicy mogli
oglądać wystawę sprzętu bojowego, rywalizować w wojskowych konkursach m.in.
w rzucie „granatem” do
celu. Można też było posmakować kuchni polowej, ale też przejść szybki
kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Bezpłatne badania spirometryczne i na osteoporozę starsi
mogli wykonać w tzw. Białym Miasteczku. Tam również do pobrania
była „Koperta Życia”. Wielu chętnych uczestniczyło w akcji „Zadbaj o swoje serce”.
Organizatorami
pikniku
„Rodzina Razem” jest Teresiński
Ośrodek Kultury, Wójt i Rada
Gminy Teresin, Gminny Zakład Gospodarki
Ko mu n a l nej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna
w Teresinie, Stowarzyszenie „Teresin
– nasze korzenie”.
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Planowana budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego budzi ogromne emocje.
Szczególnie wśród osób zamieszkujących tereny przewidziane pod realizację inwestycji. Nic
dziwnego, że na spotkanie z Mikołajem Wildem, pełnomocnikiem rządu ds. planowanej
budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego,
które odbyło się w Szymanowie, przybyło grono rozgoryczonych mieszkańców m.in. Skrzelewa, Maurycewa, Pawłówka i Szymanowa.
Jak wynika z najnowszych planów, te sołectwa wchodzą w zakres strefy rezerwacji terenów pod budowę CPK. Nie wiadomo jednak,
czy rzeczywiście lotnisko powstanie właśnie
w tym miejscu. Obawy jednak są duże. Tym
bardziej że – zdaniem przybyłych na spotkanie odbywające się na szymanowskim „Orliku”,
– nie uzyskali oni żadnej konkretnej odpowiedzi na zadawane ministrowi pytania.
Przypomnijmy, teren inwestycji wyznaczony przez doradcę technicznego obejmuje łącznie 66,2 km2 i znajduje się na obszarze gmin:
Baranów (pow. grodziski), Wiskitki (pow. żyrardowski) i właśnie Teresin (pow. sochaczewski). Obszar ograniczony ma być od północy
rzeką Pisią oraz miejscowością Szymanów,
od południa – autostradą A2, zaś od zachodu– drogą krajową nr 50. Jednak jest to obszar
maksymalny. W rozporządzeniu rządu ma zo-

stać szczegółowo określony teren budowy i to na nim mają zostać przeprowadzone badania środowiskowe.
Nie zmienia to jednak faktu, że rodziny z gminy Teresin, jak i pozostałych miejscowości z terenu objętego
planem, czują się zagrożone. W ich
myślach, w coraz większym stopniu,
pojawia się pojęcie wywłaszczenia,
utraty dorobku życia, zaprzepaszczenia efektów wieloletniej, ciężkiej pracy. O tym właśnie mówili podczas
szymanowskiego spotkania, które
odbyło się na wniosek wójta gminy
Teresin Marka Olechowskiego. On sam ma
wiele i pytań o zasadność budowy CPK, sposobu jego planowania i polityki informacyjnej
Ministerstwa. Do dnia dzisiejszego Gmina Teresin nie otrzymała żadnego oficjalnego pisma
o planie budowy CPK na naszym terenie!!!
Samo spotkanie obfitowało w wiele emocjonalnych wystąpień ludzi, zarzucających
choćby fakt, że budowa CPK ma powstać na
wyjątkowo dobrych ziemiach, podczas gdy
w niedalekiej odległości funkcjonują już lotniska (np. Modlin, Radom), które można rozbudować. W swoich pytaniach i wypowiedziach
poruszali kwestie związane nie tylko z tym,
co stanie się z ich gospodarstwami, ale też ze

szkołami, kościołami, sanktuariami, ośrodkami zdrowia czy cmentarzami. Po kilku godzinach dyskusji pełnych emocji, znacząca
większość zebranych opuszczała spotkanie
przeświadczeniu o straconym czasie i braku
przekonania co do wyjaśnień ministra Wilda.
Od 4 czerwca br. w Urzędzie Gminy Baranów czynny jest punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców gmin, na terenie których powstać ma Port „Solidarność”.
Można uzyskać w nim wszelkie dane dotyczące inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi lub
postulaty. Informacje na temat planowanej
inwestycji dostępne są również na stronie
internetowej www.cpk – konsultacje.pl

Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę
Wójt Gminy Teresin informuje, że zgodnie z systemem monitoringu
suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa w Puławach, teren Gminy Teresin został wskazany jako obszar, w którym potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami
suszy. Zagrożenie na dzień 25.06.2018 dotyczy:
• na glebach kat. I wyłącznie zbóż jarych i ozimych, tytoniu, warzyw
gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek
i roślin strączkowych,
• na glebach kat. II wyłącznie zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek
i roślin strączkowych,
• na glebach kat. III wyłącznie zbóż jarych.
W związku z powyższym, producenci rolni, którzy w wyniku suszy
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ponieśli straty w uprawach, mogą składać wnioski o oszacowanie strat.
Druki wniosku dostępne są na stronie internetowej pod adresem bip.
teresin.pl lub w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć:
wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok;
kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
(IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu,
wypis z rejestru gruntów, celem ustalenia kategorii gleby, na której
prowadzona jest uprawa.
Wnioski należy składać do dnia 13 lipca 2018 roku (piątek) w Biurze
Obsługi Mieszkańcóww godzinach pracy urzędu.

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.
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NA PÓŁMETKU INWESTYCYJNYM
Trwają najważniejsze tegoroczne praPierwszy etap kanalizacji
ce inwestycyjne w Gminie Teresin. Za- deszczowej powstaje w ulicy Spakończone zostały roboty przy inwestycji cerowej i Nadrzecznej w Teresi„Adaptacja dworca PKP na cele kulturalne – nie-Gaju. Zadanie za kwotę 638
Dworzec TO Kultura!”, wspartej przez Unię tysięcy złotych wykonuje firma
Europejską ponad 3,2 mln dotacją. Prace roz- „Grand – Bud”. Przy tych samych
poczęły się w ubiegłym roku; dzięki dobremu ulicach firma „Budwex” za kwotę
wykonawcy i sprzyjającej pogodzie udało się je 99 tysięcy złotych będzie budowykonać w terminie. Integralną częścią tej in- wać oświetlenie.
westycji była też generalna przebudowa przyRuszają roboty na ulicy Ryndworcowego placu noszącego nazwę „Skwer kowej – jednej z głównych dróg
Niepodległości” i ulicy Torowej: remont kana- Teresina. Przetarg na to zadalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia asfalto- nie na kwotę 1 mln 691 tysięcy
wa, zatoki parkingowe, chodnik i oświetlenie wygrała firma „In – Tec – Plan”.
Zmodernizowana droga w Gaju
nawiązujące do ulicy Lipowej.
W ramach umowy m.in. zmoFirma „Prima” była wykonawcą przebudo- dernizowana będzie kanalizacja
wy gminnych dróg w Hermanowie, Kawęczy- deszczowa, położona zostanie
nie, Pawłowicach i Serokach (ul. Słoneczna), nakładka asfaltowa, przebudoa umowa na te roboty opiewa na kwotę 807 wany będzie chodnik z kostki
tysięcy złotych.
brukowej i ułożona asfaltowa
W Teresinie trwa też przebudowa i połą- ścieżka rowerowa. Zakończenie
czenie ulicy Guzowskiej i Torowej. Zadanie tych robót planowane jest na koza kwotę 1 mln 487 tysięcy złotych wykonuje niec października.
firma „Rydmar”. Przebudowywana jest tu kaNa Osiedlu Granice w strażnalizacja deszczowa, na nowej podbudowie po- nicy OSP firma „Semik” wykołożona zostanie nakładka asfaltowa z chodni- nuje zadanie pod nazwą Punkt
kiem po wschodniej stronie ulicy Guzowskiej.
Obsługi Turysty – Przystanek
Nowe drogi asfaltowe budowane są też Granice. Istniejące tu pomieszDrogę do Kawęczyna pokrył asfalt
w Serokach-Parceli (ul. Jarzębinowa) i w Gaju. czenia zaadaptowane zostaną na
Na tę ostatnią Gmina Teresin pozyskała z Fun- wielofunkcyjną salę środowiskoduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100 tysięcy wą. Zastosowana mobilna ściana
złotych. Kolejne nawierzchnie asfaltowe po- zapewni podział tej sali na dwie
łożone zostaną w Paprotni (ul. Bursztynowa części, a tym samym możliwość
i ul. Koralowa), w Teresinie (ul. Kasztanowa) zorganizowania dwóch niezależi Nowych Paskach.
nych spotkań. Sala wyposażona
będzie w zaplecze
kuchenne i pomieszczenia socjalne. Znajdzie
się tu również
Punkt
Obsługi
Turysty.
Inwestycja dofinansoDroga w Pawłowicach już po remoncie
wana jest z Prow Teresinie. Wartość zadania to kwota 2 mln
gramu Rozwoju
717
tysięcy złotych. Podpisana umowa z firmą
Obszarów Wiejskich poprzez
Stowarzyszenie LGD Ziemia „Sochbud” przewiduje zakończenie tej inwestycji w kwietniu przyszłego roku. W budynku
Chełmońskiego.
Nowego wyglądu nabierze zaplecza oprócz części sportowej znajdą się poul. o. M. Kolbego w Paprotni, mieszczenia odnowy i gabinety rehabilitacji.
Po podpisaniu umów z mieszkańcami poa dokładnie – jej odcinek od
Ulica Słoneczna w Serokach-Parceli
ulicy Spacerowej do torów ko- winny ruszyć roboty w ramach projektu Odlejowych. Na części powstanie nawialne Źródła Energii, czyli instalacji fotościeżka rowerowa (od ul. Spa- woltaicznych, kotłów na pelet i pomp ciepła.
cerowej do ul. Cmentarnej) Na to zadanie Teresin pozyskał z funduszy
i zmodernizowany zostanie unijnych kwotę 3 mln 134 tysięcy złotych.
Z dwumilionowym wsparciem Gminy Terechodnik od ul. Cmentarnej
do torów. Całości dopełnią sin realizowany jest generalny remont powiatoestetyczne kwiatowe klomby wej drogi w kierunku Aleksandrowa (kontynui oświetlenie. Przetarg na to za- acja „obwodnicy”).
Z dużych tegorocznych postępowań pozodanie na kwotę 687 tysięcy złotych wygrała firma JKM Mirex. stały jeszcze dwa: przetarg na przebudowę uliRozstrzygnięty został rów- cy Kaskiej oraz przetarg na budowę kanalizacji
nież przetarg na roboty wy- deszczowej w ulicy Książęcej. Szczegóły tych
kończeniowe budynku zaplecza ostatnich postępowań przetargowych w naW ulicy Spacerowej w Teresinie-Gaju wybudowano
sportowego na stadionie GOSiR stępnych numerach „Prosto z Gminy”.
kanalizację deszczową
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Gmina Teresin na sztandarze

Źródło zdjęć: internet

Wójt Marek Olechowski, jego zastępca Marek Jaworski i Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin uczestniczyli
w uroczystościach nadania sztandaru 37. sochaczewskiemu dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej. Odbyły się one w sobotę 9 czerwca na placu Kościuszki w Sochaczewie. Sztandar został
ufundowany przez cztery samorządy: powiat sochaczewski, miasto
Sochaczew, gminę Sochaczew i gminę Teresin.
Marcin Odolczyk

Odnawialne źródła energii coraz bliżej
W środę 23 maja br. wójtowie i skarbnicy gmin partnerskich: SoSpotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu OZE
chaczew, Teresin, Nowa Sucha i Rybno podpisali umowę z wyłonionym
W sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Teresinie w dniu 7 czerwca
w przetargu konsorcjum firm pn. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL br. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie projektów dotycząS.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem umowy jest zapro- cych Odnawialnych Źródeł Energii – realizowanych w gminie Teresin.
jektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odnawialnych Projekty są dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
źródeł energii (OZE), w tym: 321 jednostek wytwarzania energii elek- Programów Unijnych w Warszawie w ramach Regionalnego Programu
trycznej (paneli fotowoltaicznych) i 240 jednostek wytwarzania energii Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.1
cieplnej (pomp ciepła i kotłów na biomasę). Urządzenia są dofinan- „Odnawialne źródła energii” – typ projektów „Infrastruktura do prosowane w ramach projektów pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii dukcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.
w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” i „Odnawialne
W gminie Teresin w projektach bierze udział 84 właścicieli nieruchoŹródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin mości prywatnych oraz 18 lokalizacji użyteczności publicznej. W spo– etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma- tkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy oraz wykonawcy
zowieckiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła – konsorcjum firm pn. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z sieenergii. Termin zakończenia prac to 30 listopada br.
dzibą w Dąbrowie Górniczej, którzy odpowiadali na pytania i wątpliRealizacja przedsięwzięcia dzięki ograniczeniu emisji CO2 do atmos- wości mieszkańców naszej gminy. Poinformowano również o harmonofery w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, gramie realizacji zadania. Obecnie rozpoczyna się etap indywidualnych
ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a co za tym idzie do wzrostu konsultacji z uczestnikami, których celem jest sprawdzenie możliwości
poziomu życia mieszkańców gminy Teresin i gmin partnerskich.
zamontowania zgłoszonych we wnioskach rodzajów instalacji OZE

mieszkańców o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu
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Jednogłośne absolutorium dla wójta
Rada Gminy Teresin udzieliła wójtowi Markowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Uchwałę w tej sprawie
samorządowcy podjęli podczas 53. sesji Rady Gminy, która odbyła się
18 czerwca br. Wartym podkreślenia jest fakt, iż wszyscy radni głosowali za taką decyzją.
Udzielając absolutorium, Rada pozytywnie oceniła pracę wójta Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Uchwała ta jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje samorząd
gminy w ciągu roku budżetowego.
– Z całego serca dziękuję za decyzję w sprawie mojego absolutorium.
Jednak to, że poszczególne cele służące rozwojowi naszej gminy udaje się
realizować, to zasługa świetnie rozumiejącej się Rady Gminy. To również
efekt świetnej współpracy z sołtysami, dyrektorami jednostek samorządowych, organizacjami pozarządowymi, jednostkami straży pożarnych, jak
i wielu innych osób i instytucji. Stąd składam wszystkim serdeczne podziękowania za wsparcie, pomoc i współdziałanie podczas tych czterech,
i nie tylko, lat. To absolutorium jest wyjątkowe, bo ostatnie w mijającej
kadencji – mówił wójt, któremu radni gratulowali, wręczając też bukiet
kwiatów.
Przed głosowaniem za absolutorium radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe obejmujące okres ubiegłego roku. Zapoznali się ponadto
m.in. z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy oraz ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej.

Informacja w sprawie zakazu
stosowania paliw złej jakości
Wójt Gminy Teresin przypomina, że zgodnie z uchwałą nr cie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez
162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 paź- mieszkańców.
dziernika 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze woNależy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały
jewództwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eks- może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9600) od dnia 1 lipca 2018 roku
zaczyna obowiązywać zakaz stosowania następujących paliw:
• mułków i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
Z głębokim żalem
produkowanych z ich wykorzystaniem,
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
Mężowi Arkadiuszowi i wszystkim tym, których ta
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie robośmierć dotknęła,
czym powyżej 20%.
Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się
składamy szczere wyrazy współczucia.
od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski
odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powiwraz z pracownikami Urzędu Gminy Teresin
nien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem
lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trak-

GRAŻYNY GOŁĘBIOWSKIEJ

94,9 FM
GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 4 lipca 2018 roku o godzinie 9.30 –
rozmowa w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
Środa, 1 sierpnia 2018 roku o godzinie
9.30 – rozmowa o oświacie w Gminie Teresin.
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102,

7 FM

GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek 13 lipca 2018 roku o godzinie 13.10
– rozmowa w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
Piątek 10 sierpnia 2018 roku o godzinie
13.10 – rozmowa o oświacie w Gminie Teresin.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zwraca się z gorącą prośbą do

Numer 6/2018

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Informacja Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie przypomina, że wielkimi krokami zbliża się nowy okres zasiłkowy 2018/2019
w świadczeniach rodzinnych. Mieszkańcy Gminy Teresin będą mogli podobnie jak w poprzednim roku odpowiednio wcześniej złożyć
wnioski na: świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego, zasiłek rodzinny oraz nowe świadczenie „Dobry
Start”, czyli 300 zł dla każdej uczącej się osoby w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, bez kryterium
dochodowego (dla osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności – do 24. roku życia).
Wnioski elektroniczne na wyżej wymienione świadczenia będzie
można składać od 1 lipca 2018 r., natomiast na wnioski składane
drogą tradycyjną (w siedzibie GOPS, Biurze Obsługi Mieszkańców
Urzędu Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej) czekamy od 1
sierpnia 2018 r. Aby rozładować kolejki tworzące się w Ośrodku Pomocy Społecznej, gorąco zachęcamy do wybierania opcji składania
wniosków online – usprawni to naszą pracę, a dla Państwa jest to
duża wygoda i oszczędność czasu. Szczególnie prosimy o przesyłanie
wniosków elektronicznych na świadczenie „Dobry Start” oraz w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejne
dzieci, bez kryterium dochodowego (do wniosków tych w większości
nie będzie trzeba załączać dodatkowych dokumentów).
Tak jak w ubiegłym roku wnioski elektroniczne na świadczenie
wychowawcze 500+ będzie można składać za pomocą:
• bankowości elektronicznej,
• portalu empatia.mrpips.gov.pl,
• portalu obywatel.gov.pl,
• PUE ZUS.
Natomiast wnioski elektroniczne na świadczenie „Dobry Start”
będzie można złożyć za pomocą:
• bankowości elektronicznej,
• portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Prosimy o uważne wypełnianie wniosków i o zadbanie, aby w formularzach nie pomijać członków rodziny (dzieci oraz ich rodziców),
numerów PESEL, a także danych adresowych i numeru telefonu kontaktowego.
Wnioski od 1 sierpnia do 31 października 2018 r. będzie można składać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:
• poniedziałek, wtorek, środa 8.00 – 16.00,
• czwartek – dzień wewnętrzny (na obsługę bieżących zadań,
w tym wydawanie i wysyłanie decyzji ws. świadczeń),
• piątek – 7.00 – 15.00.
W tym roku również będzie można złożyć wnioski na świadczenie
wychowawcze 500+ (na kolejne dzieci bez kryterium dochodowego)
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Teresin, w godzinach
pracy biura.
Zwracamy również uwagę na fakt, że okres zasiłkowy 2018/2019
oznacza, że rokiem bazowym do przeliczenia dochodów rodziny jest
rok poprzedzający ten okres, czyli 2017, będziemy więc rozpatrywać
dochody za 2017 r. z uwzględnieniem dochodu utraconego/uzyskanego po roku bazowym.
Proszę pamiętać, że do 30 września br. trwa obecny okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnym, a do 31 października br. obecny okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, dlatego zmiany mające wpływ na prawo do
tych świadczeń, np. utratę/uzyskanie dochodu, zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, emerytury, renty (także rodzinnej i socjalnej), rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku
chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, a także wyjazd członka rodziny poza granice RP czy
zmiana adresu zamieszkania należy – cały czas zgłaszać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Teresinie.

Nasze lokalne dzieje…Granice
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze korzenie” organizuje cykliczne spotkania, podczas których czytane są fragmenty książek i publikacji związanych z terenem naszej
gminy.
„Nasze Dzieje”, bo tak nazywa się to przedsięwzięcie miało, dotychczas dwie odsłony. Pierwsza w kościele w Szymanowie, gdzie dyrektor Szkoły
Podstawowej Jarosław Żejmo przybliżył nam jego historię, czytając fragmenty Kroniki Parafialnej. Kolejną lekturą była książka autorstwa siostry
Marii Eny, mocno zżytej z ziemią szymanowską. Zaprezentowała ją siostra Magdalena ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek wraz z jedną uczennic
gimnazjum, Karolinką.
Drugie spotkanie „Nasze Dzieje” odbyło się
w Granicach, a dokładnie w Niepokalanowie Lasku.
Gościem honorowym był kpt. Henryk Kucharski.
To właśnie fragmenty książki jego autorstwa czytał
Wojciech Stępień, mieszkaniec sołectwa Granice
Osiedle.
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Nasze lokalne dzieje…”, tym razem
do miejscowości Strugi. Spotkajmy się
przed tamtejszym Pałacem, w niedzielę
15 lipca br. o godz. 17.00. Gościem spotkania będzie Artur Nadolski, autor książki „Z szablą na Moskala”, opowieści o Barbarze Czarnowskiej, bohaterce Powstania
Listopadowego, odznaczonej krzyżem
Virtuti Militari. Wstęp wolny.
Aleksandra Starus
dyrektor GBP w Teresinie

mieszkańców o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu
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Od Juniora do Seniora
Pod takim hasłem już po raz ósmy odbył się organizowany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie rajd
rowerowy. W tym roku barwny peleton jechał również
drogami naszej gminy. W Budkach Piaseckich, dzięki
uprzejmości dyrekcji tamtejszej Szkoły Podstawowej
ponad 800 rowerzystów zatrzymało się na 20-minutowy
odpoczynek. Tegoroczna, 30-kilometrowa trasa z Sochaczewa prowadziła także przez Mikołajew, a dalej przez
gminę Nowa Sucha do Kozłowa Biskupiego, gdzie odbył
się rodzinny piknik. Jednym ze sponsorów przedsięwzięcia była firma Bakoma. Dziękujemy bardzo licznej grupie
uczestników, mieszkańców gminy Teresin, którzy w niedzielę, 17 czerwca byli z nami!
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

KĄCIK PORAD PRAWNYCH
ODWOŁANIE OŚWIADCZENIA PRZEZ
SPRAWCĘ KOLIZJI DROGOWEJ
Sporządzenie oświadczenia o przyznaniu
się do spowodowania kolizji drogowej przez
sprawcę wypadku jest aktem oświadczenia
woli ze strony sprawcy wypadku i prowadzi do
polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji
bez konieczności wzywania Policji i wystawiania mandatu karnego.
Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli można uznać za nieważne, lub uchylić
się od jego skutków jeżeli przy jego składaniu
miała miejsce wada oświadczenia woli. Wady
oświadczeń woli uregulowane zostały w art.
82-88 kodeksu cywilnego i należą do nich
między innymi:
• brak świadomości lub swobody przy składaniu oświadczenia woli;
• złożenie oświadczenia dla pozoru;
• złożenie oświadczenia pod wpływem błędu,
podstępu lub groźby drugiej strony.
Sprawca może starać się unieważnić swoje
oświadczenie lub uchylić się od jego skutków
wskazując opisane powyżej wady oświadczenia woli. Jednakże ubezpieczyciel weryfikuje
każde oświadczenie sprawcy, najczęściej poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem poczty. W tym wypadku sprawca
składa swojemu ubezpieczycielowi kolejne
oświadczenie, w którym nie przyznaje się do
spowodowania kolizji, czy też wskazuje inne
okoliczności przebiegu zdarzenia.
Zachowanie takie nie skutkuje oczywiście
automatyczną utratą możliwości dochodzenia
od niego odszkodowania. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest wyjaśnienie okoliczności kolizji
i ewentualnej odpowiedzialności. Potwierdzenie
oświadczenia przez sprawcę znacznie upraszcza
i przyspiesza proces ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłaty odszkodowania,
jednak poza oświadczeniem sprawcy ubezpieczyciel ma jeszcze inne możliwości ustalenia
odpowiedzialności sprawcy kolizji.
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W przypadku, gdy sprawca nie potwierdzi złożonego oświadczenia lub złoży kolejne
o innej treści ubezpieczyciel ustala sprawcę
kolizji i swoją odpowiedzialność na podstawie
obu tych oświadczeń oraz innych dowodów
takich jak:
• opinie rzeczoznawców;
• zeznania uczestników zdarzenia i świadków;
• dokumentacja fotograficzna;
• szkice zdarzenia;
• zapisy monitoringu itp.
Sytuacja taka w większości przypadków
prowadzi do przedłużenia czasu oczekiwania na wydanie przez ubezpieczyciela decyzji
o ustaleniu odpowiedzialności sprawcy i wypłacie odszkodowania. Wynika to z konieczności przeprowadzenia przez ubezpieczyciela postępowania wyjaśniającego i zbadania,
a często również przeprowadzenia dodatkowych dowodów.
Może się jednak zdarzyć, że odwołanie
przez sprawcę kolizji oświadczenia doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji
przysługują dwie możliwości dochodzenia
swojego roszczenia:
• wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, w którym należy zażądać dostępu
do akt na podstawie, których ubezpieczyciel
podjął decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania oraz wskazać wszystkie okoliczności i dowody, które świadczą o odpowiedzialności sprawcy kolizji drogowej;
• wystąpienie z powództwem do Sądu o naprawienie szkody bezpośrednio przeciwko
sprawcy wypadku. Do powództwa należy
załączyć pierwotne oświadczenie sprawcy
kolizji i uzyskaną od ubezpieczyciela dokumentację dotyczącą szkody. W procesie
cywilnym zgodnie z art. 6 k.c. to na spraw-

cy kolizji będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że pierwotnie złożone przez niego
oświadczenie zawierało wady, które mogą
skutkować jego nieważnością, bądź uchyleniem jego skutków. Jeżeli nie uda mu się
tego udowodnić Sąd uzna jego odpowiedzialność i zasądzi odszkodowanie, które
w praktyce jest często znacznie wyższe niż
odszkodowanie wyliczone przez ubezpieczyciela.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy filia@eim.
waw.pl pod nr tel 794 538 623
lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii
przy ul. Szymanowskiej 2 lok. 2.
adw. Michał Miller

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.
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Tygiel i Mrowisko 2018
To była już 14. edycja Teresińskiego Przeglądu
Twórczości Scenicznej „Mrowisko” oraz Przeglądu Sztuk Plastycznych „Tygiel”. Pomysłodawcą
i organizatorem obu cieszących się zainteresowaniem imprez jest Teresiński Ośrodek Kultury.
Laureaci konkursów tradycyjnie zostali uhonorowani „Talentami”.
Podczas „Mrowiska” na scenie TOK-u zaprezentowało się blisko 60 wykonawców w kilku
kategoriach wiekowych. Jeśli chodzi o rywalizację plastyczną, to do TOK-u wpłynęło aż 68 prac
z 4 placówek oświatowych. Konkurs odbywał się
pod hasłem „Moja niepodległość”. Prace oceniano w 3 kategoriach wiekowych.

Noc Bibliotek
Noc z 8 na 9 czerwca była wyjątkowa dla
klas piątych Szkoły Podstawowej w Teresinie.
Tę noc uczniowie spędzili w szkolnej świetlicy i bibliotece, włączając się w ten sposób
w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo.
Program szkolnej Nocy Bibliotek był bardzo
bogaty i ciekawy.

W myśl słów poetki Danuty Wawiłow „KażO godz. 19.00 uczestnicy zebrali się w świetlicy szkolnej, by przygotować się do nocowa- dy może być poetą” dzieci podjęły wyzwanie
tworzenia poezji. W grupach układali wiersze,
nia w szkole.
Na początku odbyło się w bibliotece szkolnej wykorzystując do tego wycinki z gazet. Warszspotkanie z autorką książek dla młodzieży i do- taty poetyckie wyzwoliły w nich wiele pomyrosłych, Agnieszką Olszanowską, która opowie- słów i zakończyły się prezentacją bardzo ciekadziała o tym, jak została pisarką i jak powstają jej wych utworów.
Na zakończenie wszyscy rozłożyli się wyksiążki. Uczniowie
mieli możliwość godnie na karimatach, aby obejrzeć film pt.”Cuzakupienia książek downy chłopiec”. Projekcja filmu była doskoz dedykacją od au- nałym przygotowaniem do ciszy nocnej, która
trwała do godz. 6:30.
torki.
„Noc Bibliotek w Szkole” dała uczniom wiele
Następnie,
dużo
emocji radości. Mogli ciekawie, twórczo spędzić czas,
wzbudziła rywali- jeszcze lepiej się poznać i zintegrować grając
zacja drużynowa w gry planszowe i karciane, czytając książki
z zastosowaniem i rozmawiając ze sobą. To była świetna noc bez
aplikacji
Kaho- telefonów komórkowych. Imprezę kulturalno
ot! Rozwiązując – edukacyjną zorganizowały wychowawczynie
quizy
on-line, klas piątych: Dorota Rachoń, Edyta Wróblewuczniowie spraw- ska i Joanna Żurawska oraz Aleksandra Starus,
dzali swoją wie- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teredzę o Polsce i zna- sinie.
jomość ortografii.

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi
Niepokalanów, 6–22 sierpnia 2018 r.
Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu
Maryi jest akcją duchowego oddania Niepokalanej wszelkich spraw naszego osobistego
i społecznego życia. Dzieło powstało z potrzeby serca, aby Matka Najświętsza zakrólowała
w sercach wszystkich ludzi. Św. Maksymilian
uczył, że gdzie wejdzie Maryja, tam „łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza”.
W ciągu 17 dni sierpnia pragniemy stworzyć duchową przestrzeń całkowitego, bezwarunkowego, zupełnego oddania siebie
i wszelkich spraw Maryi. Wraz ze św. Janem
Apostołem chcemy wypełnić Testament
z Krzyża i przyjąć Maryję za swoją Matkę. Doświadczając ludzkiej słabości i ograniczoności,
wierzymy, że Ona może więcej niż my, dlatego
ufnie polecamy Jej wszystkie nasze sprawy.

W Fatimie Maryja prosiła o poświęcenie
Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W naszym
Wielkim Zawierzeniu pragniemy oddać Jej
wszystkie sprawy naszej ojczyzny, polecając
każdego dnia kolejne sfery życia społecznego.
Oddajemy osoby i instytucje, szczególnie te
obszary, gdzie rozpanoszyło się zło. Oddajemy naszej Matce sprawy innych ludzi, prosząc
o łaski potrzebne do nawrócenia i uświęcenia.
Wierzymy, że i tym razem Maryja przyjdzie
nam z pomocą i nie zawiedzie naszego zaufania.
Przez pierwsze 9 dni nowenny będziemy
polecać Matce Najświętszej różne dziedziny
naszego życia, składając u Jej stóp osoby i instytucje. Centralnym punktem naszych modlitw będzie uroczystość Wniebowzięcia NMP

15 sierpnia. Wtedy na wszystkich Mszach św.
ponowimy nasze oddanie Niepokalanej na
wzór św. Maksymiliana. Przez kolejne dni będziemy Dobremu Bogu dziękować za wszelkie dobro. Ostatniego dnia naszych modlitw,
22 sierpnia ponowimy akt poświęcenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak o to prosił Pius XII.
Każdego dnia zapraszamy do niepokalanowskiej bazyliki na Różaniec, Mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi, spotkania
z ciekawymi gośćmi, świadectwa wiary, filmy
i koncerty. Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy Teresin.
Franciszkanie z Niepokalanowa
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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.
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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Radość dzieci i ich mam w Granicach
Dmuchańce, zabawy i tańce z szalonym wodzirejem, lody, wata cukrowa, popcorn,
kucyki ze Stajni Blueberry w Pawłowicach, owieczki, kozy, malowanie buziek, konkurs
poetycki dla mamy, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Teresinie, konkursy i zabawy przygotowane przez Szkołę Językową Progress oraz Przedszkole „Figiel”,
wozy strażackie OSP Teresin,
balony, bańki mydlane. To tylko
część atrakcji, które czekały na
uczestników festynu w Granicach z okazji Dnia Dziecka i Dnia
Matki. W sobotę, 26 maja na boisku przy ul. Południowej królowała radość i zabawa. „Grochówkę Sołtysa” osobiście serwował
sołtys Osiedla Granic, pomysłodawca rodzinnej imprezy – Paweł
Wróblewski. Wspólnie z wójtem
gminy Teresin Markiem Olechowskim uroczyście otworzyli
piknik, a zaraz potem zapoczątkowali wspólne sadzenie dębu na
100-lecie odzyskania niepodległości. Drzewko w Granicach posiada numer 5 i poświęcone jest
pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Zainteresowaniem cieszył się też
pokaz strażaków z Teresina. Zabawa potrwała do wieczora, a zakończyła się potańcówką. Warto podkreślić duże zaangażowanie Rady Sołeckiej oraz wielu mieszkańców Sołectwa w przygotowanie i przebieg tej
udanej imprezy.

Dzień Dziecka w Szymanowie
Na Orliku w Szymanowie w dniu 27 maja br.
świętowaliśmy Dzień Dziecka. W słoneczne popołudnie atrakcji nie brakowało. Imprezę rozpoczęliśmy meczem unihokeja Dzieci vs. Rodzice. Mecz
zakończył się remisem. W konkursach i zabawach
wzięło udział ponad 90 uczestników. Dla najmłodszych adeptów piłki nożnej zajęcia poprowadził
Piotr Bieńkowski z Akademii Sportowych Diamentów. Jolanta Kukawska czuwała nad pracami
plastycznymi, w tym roku dzieci mogły spróbować
swych sił malując na szkle. Ale to nie wszystko, na
co mogli nasi młodzi mieszkańcy liczyć. Puszczanie latawców i słodki poczęstunek oraz tradycyjnie
ognisko, nad którym bacznie czuwał i które przygotował radny Szymanowa Hubert
Konecki oraz sołtys Szymanowa wraz z Radą Sołecką.
W tym roku mieliśmy specjalnego gościa, który przybył do nas z koszem słodyczy.
Był nim Marek Olechowski, wójt gminy Teresin. Serdecznie dziękujemy za tak liczne
przybycie i już dziś zapraszamy za rok!
Ze sportowym
pozdrowieniem,
Kamil
Kamiński

Numer 4/2018
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TERESIŃSKA NOC CZERWCOWA 20

To była wyjątkowa sobota, pełna znakomitej zabawy i wielu atrakcji. Tegoroczna Teresińska Noc Czerwcowa, jak każdego rok, przyniosła bardzo dużo emocji. 23 czerwca na
długo pozostanie w naszej pamięci.
Najważniejsze działo się na scenie. Kilkutysięczną publiczność bawiły kolejno – Maja
i Dandysi, Krzysztof Krawczyk, Stachursky, a na zakończenie prawdziwy coverowy maraton największych hitów świata zaprezentowała grupa Exell. Imprezę tradycyjnie poprowadził Marcin Odolczyk.
Przebojowa Noc Czerwcowa na placu rekreacyjnym przy Alei XX-lecia z pewnością pozostawiła po sobie mnóstwo pozytywnych wrażeń. Wiele działo się też wokół sceny. Liczne
konkursy z nagrodami, które wypełniały przerwy pomiędzy koncertami to już tradycja,
do tego piłkarski mecz Samorządowcy kontra Sołtysi (8:3), grochówka wójta serwowana
osobiście przez wójta Marka Olechowskiego, mini-taniec z gwiazdami – to tylko część
atrakcji TNC. Chętni mogli popatrzeć na imprezę z „lotu ptaka”, o co zadbali dysponujący
podnośnikiem druhowie z OSP Teresin.
Po raz trzeci dopingowaliśmy reprezentantów poszczególnych sołectw, którzy walczyli
o tytuł Mistrzów Gminy Teresin w przeciąganiu liny. Tytuł sprzed roku obronili mieszkańcy Elżbietowa. Drugi raz z rzędu odebrali okazały puchar wójta. Skład triumfatorów tworzyli: Ariel Adamiak, Robert Saks, Mariusz Ożarek, Artur Ożarek, Tomasz Pietrzak oraz
Krzysztof Śliski. Wicemistrzami zostali debiutanci mistrzostw ze Starych Pask. Z kolei, na
trzecim stopniu podium stanęli siłacze z Szymanowa. Co ciekawe, za pierwsze miejsce
sołectwo otrzymało 10 tys. zł, za drugie 6 tys. zł a za trzecie 3 tys. zł. Środki te są przeznaczone na wykorzystanie dla potrzeb sołectwa.
Głównym organizatorem TNC jest Teresiński Ośrodek Kultury na czele z dyrektorem
Mariuszem Cieśniewskim wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Gminnym
Zakładem Gospodarki Komunalnej oraz Radą i Wójtem Gminy Teresin. Do zobaczenia
za rok!
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Dzień Dziecka
i Rodziny
w Skrzelewie

To już czwarte spotkanie z okazji Dnia Dziecka i Rodziny
w Skrzelewie. Honorowym gościem był wójt gminy Teresin
Marek Olechowski, który przywiózł słodkości dla dzieci, za
które bardzo dziękujemy. Głównym organizatorem spotkania
była Rada Sołecka i sołtys Grażyna Grzegorek. Jak zawsze było
dużo zabawy i radości wśród społeczności wiejskiej. Wszystkim przybyłym gościom dziękuję za wspólną zabawę.
Grażyna Grzegorek

Zabytki, które potrafią oczarować
Takich maszyn na próżno szukać na codziennych trasach. Do Teresina zjechały stare, lecz jakże wyjątkowe auta i motocykle.
Po raz piąty Gmina Teresin gościła uczestników Ogólnopolskiego Zjazdu Pojazdów
Zabytkowych im. ks. Wł. Druckiego-Lubeckiego. Imprezę odbywającą się w sobotę
9 czerwca na placu rekreacyjnym przy al.
XX-lecia oficjalnie otworzył Marek Olechowski, wójt gminy Teresin i komandor
Zjazdu Mariusz Orzeszek.
Pojazdy rodem z PRL-u, ale też „cuda
techniki” z krajów zachodnich, ZSRR, a nawet kultowe wozy prosto z amerykańskiej
ziemi. W tym roku największą uwagę przyciągnął reprezentant OldsMobile, dawnego
amerykańskiego przedsiębiorstwa branży
motoryzacyjnej. Klasowe zabytkowe auto,
wyprodukowane w… 1926 roku (!) przyjechało do nas z Leszna, oczywiście na
własnych kołach. Jego właściciel odebrał
nagrodę starosty sochaczewskiego za „Najstarszy Pojazd Zlotu”. Z kolei „Nagrodę
Publiczności” ufundowaną przez wójta gminy Teresin otrzymał VW T1 Bulik z 1965 r.,
zwany popularnie „ogórkiem”. Nagrodę
odebrała jego właścicielka Agnieszka Jabłczyńska.
Imprezę wsparła Bakoma i stacja paliw
Asbo z Elżbietowa.
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Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Paprotni
Święto najmłodszych to czas radości, zabawy, miłości i integracji rodziny. To dzień, na
który czekają wszystkie dzieci.
1 czerwca rodzice, wraz z dyrekcją zaprosili
całą społeczność szkolną na to wyjątkowe spotkanie. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt
gminy Teresin Marek Olechowski.
W programie imprezy znalazły się następujące konkurencje sportowe: bieg o Puchar
Dyrektora Szkoły, międzyklasowe mecze piłki nożnej w klasach IV-VII, gry zespołowe
dla najmłodszych oraz mecz piłki siatkowej
rodzice – nauczyciele. Zdobywcami Pucharu
Dyrektora Szkoły okazali się: Magdalena Niewiadomska, Adam Orzechowski, Anna Kuchta oraz Marcel Góralczyk.
Impreza została zorganizowana z dbałością o każdy szczegół. Rodzice przygotowali
dla swoich dzieci szereg dodatkowych atrakcji. Mega zjazd, który cieszył się wyjątkowym

zainteresowaniem. Na boisku zorganizowano
kawiarenkę (wypieki zostały przygotowane
przez rodziców), porcja ciasta kosztowała
1 zł. Także za symboliczną złotówkę można
było kupić los na loterii (żaden nie był pusty).
Dochód z kawiarni i loterii został przekazany

Wojciech Widłak
w Szymanowie
Stało się! Przygotowywaliśmy się do tego spotkania z ogromną radością. My
– to znaczy: przedszkolaki z klas 0A i 0B ze Szkoły Podstawowej w Szymanowie,
panie wychowawczynie i bibliotekarki z szymanowskiej filii Gminnej Biblioteki
Publicznej.
28 maja odwiedził nas Wojciech Widłak, autor książek dla dzieci o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku. Wspaniały, serdeczny człowiek, dziadek dwanaściorga

wnucząt i być może m.in. dlatego mający wspaniały kontakt z dziećmi. Maluchy
zachwycone były kukiełkami, workiem z pomysłami i innymi gadżetami, przy
pomocy których autor z pasją opowiadał o swoich bohaterach. Dzieci pokazały, ze znają świetnie wszystkie postacie i umieją je naśladować, biorąc udział
w krótkim teatrzyku kukiełkowym. Aktywność i pomysłowość milusińskich
docenił nasz gość.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy doceniają wartość książki i pozwolili dzieciom je zakupić. Autor podpisał je z ogromną radością.
Dziękujemy również paniom: Agnieszce i Marcie, za cierpliwość i systematyczność odwiedzin w bibliotece, bo dzięki tym spotkaniom dzieci poznały Pana
Kuleczkę.
Bibliotekarki z Szymanowa

na przygotowanie Dnia Dziecka w przyszłym
roku szkolnym.
Na boisku szkolnym czekały na nas pozostałe niespodzianki: pokaz sprzętu strażackiego z OSP Paprotnia, prezentacja wozów
i umundurowania policyjnego oraz smakołyki: wata cukrowa, grzanki i kiełbaski z grilla.
Wszystkim dopisywał apetyt. Pogoda nas nie
zawiodła, zaplanowane imprezy odbyły się na
powietrzu. Słoneczna aura wpłynęła na dobre
samopoczucie, dodała nam sił i zmobilizowała
do zaciętej walki sportowej.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy
czuwała dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice,
którzy licznie przybyli i chętnie zaangażowali
się w działania na rzecz najmłodszych.
Dziękujemy Rodzicom, Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim gościom. Z utęsknieniem czekamy na następny Dzień Dziecka.
Magdalena Krupińska

Przedszkolaczek,
czyli teatr
Dinozaurów
Nazwały się Grupą Przedszkolną Dinozaurów. Postanowiły, że tym razem to one wystąpią dla swoich i nie tylko dzieci.
Mowa o kilku mamach, mieszkankach naszej gminy, które nieoczekiwanie zaskoczyły wszystkich swoim niemałym talentem
aktorskim. Ich niecodzienny spektakl nosił tytuł Przedszkolaczek. Pomysł okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Nie tylko rozbawił małą i starszą publiczność, ale też udowodnił, że warto
angażować rodziców.

Premiera przedstawienia miała miejsce 25 maja br. na
scenie Teresińskiego Ośrodka Kultury. W rolach głównych
wystąpiły: Joanna Kosiorek, Katarzyna Sałasińska, Marlena
Kulmanowska-Kawka, Dorota Zdanowska, Joanna Cieśniewska. Scenariusz opracowała Katarzyna Rospędowska. Spektakl
wymyśliła i wyreżyserowała Joanna Cieśniewska. Za konsultację pedagogiczną i obsługę techniczną odpowiedzialna była
Karolina Krukowska, a za zdjęcia i projekt graficzny plakatu:
Daniel Staniak, AŁA – Agata Kwiatkowska. Brawo!

15

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

FILOZOFIA W PODSTAWÓWCE?
Kółko filozoficzne w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Paprotni jest otwarte dla
wszystkich, którzy chcą zgłębiać tajniki „królowej nauk”. Zainteresowanie jest duże, ponieważ zgłaszają się nowe osoby, którym nie wystarcza siedzenie godzinami
przed komputerem. Często
przychodzą też absolwenci,
którzy przed laty zdobywali
tu wiedzę, a teraz uczą się
w renomowanych liceach
warszawskich. Dzieci naszej
szkoły wykazują się naturalną zdolnością do filozofowania, są ciekawe świata, uczą
się logicznego i krytycznego
myślenia. Na zajęciach prowadzimy ożywione dysputy
filozoficzne, czytamy Bajki
filozoficzne Michaela Piquemala, ćwiczymy umiejętność poprawnego argumentowania. Trudne dociekania
często przybierają formę

Prosto z Gminy

Dąb „Kopernik”
w Szymanowie

zabawy. Spotkania z filozofią to doprawdy niezapomniana przygoda intelektualna.
Zbigniew Biederka
W ramach gminnej akcji „100 dębów na
nauczyciel w SP Paprotnia 100-lecie”, mającej upamiętnić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wójt gminy
Teresin Marek Olechowski wraz z dyrektorem

Czerwiec zaczęliśmy bardzo aktywnie.
W pierwszą sobotę miesiąca byliśmy na pikniku z okazji Dnia Dziecka w Teresinie. Tam
wszystkich zainteresowanych uczyliśmy, jak
postępować w nagłych wypadkach utraty
przytomności, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli RKO,
a także jak używać defibrylatora.
Natomiast, w drugi weekend czerwca braliśmy udział w Miasteczku Harcerskim organizowanym przez hufiec na Dniach Sochaczewa.
Tegorocznym motywem przewodnim była 100.
rocznica odzyskania niepodległości oraz stulecie Związku Harcerstwa Polskiego. Te dwie
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ważne daty połączyliśmy na naszym stoisku,
tworząc „100 pytań na 100-lecie”.
Przygotowaliśmy wielkoformatową grę,
w czasie której sprawdzaliśmy wiedzę o Polsce
i harcerstwie wśród dzieci i rodziców. Oprócz
standardowych pytań były jeszcze zadania,
takie jak dopasowywanie nazwisk do postaci,
odszukiwanie lornetką ukrytych haseł czy budowa twierdzy w Magdeburgu z pianek i makaronu.
Chętnie wyjaśnialiśmy wszystkie zagadnienia historyczne, pomagaliśmy w razie każdej wątpliwości oraz uczyliśmy rozwiązywać
harcerskie szyfry.
Ochotników chcących przetestować swoje umiejętności i dowiedzieć się czegoś nowego było
naprawdę wielu, co nas bardzo
ucieszyło.
Jednogłośnie tegoroczne Miasteczko Harcerskie zaliczamy do
udanych. Świetna zabawa, dobra
pogoda i przyjacielska atmosfera
towarzyszyła nam przez cały czas.
pwd. Adrianna Misiak

Źródło zdjęcie: internet

Czuwaj!

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Jarosławem Żejmo oraz przedstawicielem
Rady Samorządu Uczniowskiego – Kacprem
Cuprem posadzili dąb „Mikołaj Kopernik”.
Podobnie, jak pozostałe symboliczne dęby
na terenie naszej gminy, jest on opatrzony pamiątkową tablicą. Uroczystość miała miejsce
30 maja br. podczas szkolnych obchodów Dnia
Dziecka oraz Dnia Patrona. Dąb – symbol potęgi będzie przypominał każdemu mieszkańcowi o wartości odzyskanej wolności.
Paulina Żejmo
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Powiatowe wyróżnienia
Daria Rozmarynowska zwyciężyła, a Gabriela Szadkowska zajęła trzecie miejsce
podczas tegorocznej 13. edycji konkursu fotograficznego „Najpiękniejsza jest moja mała
Ojczyzna”. Obie laureatki są uczennicami Zespołu Szkół w Teresinie, ich konkursowym
opiekunem była nauczycielka tej szkoły Katarzyna Wróbel.
Z kolei wśród uczestników 15. edycji konkursu „Jak zostać rzetelnym i interesującym
dziennikarzem w epoce informacji” zwycięstwo w kategorii zespołów redakcyjnych
zanotowały „Szkolne Wieści” ze Szkoły Podstawowej w Paprotni. Wyróżnienie otrzymała
redakcja „Minutki Nowinek” ze Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich raz „Szkolniak” ze
Szkoły Podstawowej w Szymanowie.
Organizatorem konkursów – fotograficznego oraz dziennikarskiego jest Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie, Powiatowy Zespół Edukacji oraz Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich.

NATALIA LOT
FINALISTKĄ
OLIMPIADY
Natalia Lot – mieszkanka Paprotni, uczennica renomowanego liceum warszawskiego
zdobyła tytuł finalistki ogólnopolskiej XXX
Olimpiady Filozoficznej. Nikt z powiatu so-

ANGIELSKA PIOSENKA
Dnia 15 czerwca w Szkole Podstawowej
w Teresinie odbył się VI Szkolny Konkurs Muzyczny „ANGIELSKA PIOSENKA”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VII.
Przewodniczącą jury była Sara Sader, która
jako native speaker zwracała szczególną uwagę na prawidłową wymowę i akcent w języku
angielskim. Oceniane były też walory głosowe,
interpretacja, muzykalność oraz ogólny wyraz
artystyczny. Jury w składzie: Sara Sader, Renata Kołodziejak, Edyta Wróblewska, przyznało
następujące nagrody:
I miejsce: Urszula Żochowska z klasy

VIIa za piosenkę Jonathana Graffa You‘ll Be
Back.
II miejsce: duet – Alicja Antczak z klasy
VIb i Maja Chojnacka z klasy VIc za piosenkę
Time to be Awesome.
III miejsce: Julia Matczak z klasy VIIa za
piosenkę zespołu 4 Non Blondes What’sUp.
III miejsce: Agata Ziemian z klasy VIIc za
piosenkę Imagine Dragons Radioactive.
Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkich
chętnych zapraszamy do udziału w konkursie
w przyszłym roku szkolnym.
Renata Kołodziejak

chaczewskiego nie odważył się wystartować
w tych zawodach. Natalka bardzo dobrze napisała esej i znakomicie rozwiązała trudny test
filozoficzny w etapie okręgowym. Otrzymała
wystarczającą ilość punktów, aby wystartować
w eliminacjach centralnych w Warszawie. Gratulujemy Natalce sukcesu i życzymy dalszego
zgłębiania filozofii!
Zbigniew Biederka
Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Nasze uczennice na scenie Opery Królewskiej

Źródło zdjęcie: internet

W dniu 2 czerwca br. w Warszawie odbyła się premiera przedstawienia dla dzieci pt.:
Mały Kominiarczyk Benjamina Brittena. Premiera miała miejsce w Teatrze Królewskim,
w Starej Oranżerii w Łazienkach.
W przedstawieniu, obok solistów Polskiej
Opery Królewskiej udział wzięli młodzi soliści
wyłonieni na drodze przesłuchań oraz dziecięcy
chór i orkiestra. Reżyserem spektaklu była Kamila Siwińska, za kształt muzyczny projektu odpowiedzialny był dyrygent Przemysław Fiugajski.
Miło nam poinformować, że w przedstawieniu udział wzięły dziewczynki ze Szkoły
Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego
w Teresinie. W roli solowej Sophy wystąpiła
Julia Kołodziejak. W chórze wystąpiły: Marcelina i Ania Więsek. Dodajmy, iż Let`s Make
an Opera! (The Little Sweep) Benjamina Brittena swoją prapremierę miało 14 czerwca 1949

roku podczas festiwalu w Aldeburgh. W operze zostaje poruszony problem pracy dzieci,
które ze względu na drobną posturę zatrudniano w końcu XVIII i w XIX wieku do czyszczenia kominów.
4 czerwca w poniedziałek odbyło się specjalne przedstawienie, na które zostały zaproszone dzieci z domów dziecka z Białegostoku
i Siedlec. W wydarzeniu wzięła udział Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Pani Prezydentowa była pod wrażeniem
występu młodych artystów, którym serdecznie
pogratulowała. Na koniec artyści zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie i mieli okazję z nią porozmawiać.
Od nowego sezonu przedstawienie Mały
Kominiarczyk będzie w repertuarze Polskiej
Opery Królewskiej. Serdecznie zapraszamy!

mieszkańców o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu
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XVII Ogólnopolski Przegląd Teatrów
Niesfornych „Galimatias”

ZAPROSZENIA  PROPOZYCJE  WYDARZENIA

Ruszają kwalifikacje do teresińskiego maratonu teatralnego – XVII
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Niesfornych „Galimatias”!
W tym roku impreza odbędzie się w dniach 19-20 października,
niezmiennie w Teresińskim Ośrodku Kultury!
Proszę o staranne zapoznanie się z terminami zgłoszeń (w tym roku
podane są dwie daty – do 1 września można przesyłać zgłoszenia korespondencyjnie – liczy się data stempla, mailowo zgłoszenia będę
przyjmować do 7 września) i innymi ważnymi zapisami regulaminu.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz profilu facebook.
Rozgłaszajcie wieści wszem i wobec – im nas więcej, tym weselej!
Czekam na Wasze liczne zgłoszenia, byśmy znowu zrobili w Teresinie Wielki Galimatias!!!
Z pozdrowieniami,
Kasia Rospędowska
Szef Artystyczny Przeglądu

Zapraszamy na kolarski finisz!
28 LIPCA (sobota) III ETAP TERESIN – 168 km
Przed nami 61. edycja MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO „DOOKOŁA MAZOWSZA”. W tym roku odbędzie się
ona od 25 do 28 lipca. Po raz trzeci prestiżowy wyścig zagości w gminie
Teresin. Jednak teraz naszych sportowych kibiców czekają jeszcze większe emocje niż w latach poprzednich, bo rozegrany zostanie tu ostatni,
rozstrzygający etap! To właśnie na naszym terenie poznamy zwycięzców, będziemy też świadkami ceremonii ich dekoracji.
Takiego wydarzenia w Teresinie jeszcze nie było! Już dziś serdecznie
zapraszamy w sobotę 28 lipca na III etap wyścigu!
Na trasie Teresin – Gaj – Dębówka – Budki Piaseckie – Mikołajew
– Kawęczyn – Szymanów – Eżbietów – Teresin (8 okrążeń – łączny dystans 168 km) wystartują kolarze ekip m.in. z Polski, Niemiec, Czech,
Słowacji, Białorusi, Litwy i wielu innych. Start i meta tradycyjnie na
Alei XX-lecia tuż przy stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przypomnijmy, że wyścig rozpocznie się od prologu na warszawskim Służewcu (2,4 km), następnie kolarze ścigać się będą w Kozienicach (165 km), drugi etap odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim (166
km), a finisz w Teresinie.
Program:
12.00 – zbiórka zawodników: Teresin, ul. XX-lecia (stadion),
12.15 – prezentacja ekip,
13.00 – start ostry (Teresin, ul. XX-lecia),
ok. 16.30 – przyjazd na metę,
17.00 – 17.30 – ceremonia nagradzania zwycięzców.

II przegląd zespołów
grających do tańca
– Kotlet 2018
15 sierpnia (środa)
Teresin, plac rekreacyjny przy Alei
XX-lecia

Piknic country
„Stacja Teresee’n”
18 sierpnia (sobota) 2018
Teresin, plac rekreacyjny przy Alei
XX-lecia
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Mamy medale Mistrzostw Polski
Po raz kolejny zapaśnicy LKS „Mazowsze”
Teresin udowodnili, że na krajowej mapie
zapasów należą do zdecydowanej czołówki
wśród najlepszych. Tym razem w dniach 15-16
czerwca br. we Włodawie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Zawodnicy LKS „Greiner Mazowsze” Teresin spisali się tam rewelacyjnie. Wywalczyli
4 medale i zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Na najwyższym stopni podium stanął Kamil Banaszek, (kat. wag. 70 kg), srebrny
krążek zdobył Adrian Wagner (kat. wag. 57
kg), zaś medale brązowe wywalczyli – Bartosz
Staniaszek (kat. wag. 125 kg) i Hubert Antolak (kat. wag. 84 kg). Bardzo blisko zdobycia
medali byli – Marcin Kluczek (kat. wag. 61 kg)
i Mateusz Selerski (kat. wag. 74 kg). Obaj zajęli
5. miejsca. Jest to siódmy rok z rzędu, kiedy zapaśnicy z Teresina wygrywają klubowo. Gratulacje dla zawodników oraz ich trenerów!

Teresin w czołówce województwa
To największy dotychczasowy sukces młodych szczypiornistów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie. Podopieczni Macieja Starusa zajęli czwarte miejsce w województwie w minipiłce
ręcznej chłopców U13. Dokonali tego jako gospodarze XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody rozegrane były
w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. By w nich wystartować, nasi piłkarze ręczni musieli przejść długą drogę, wygrywając kolejno eliminacje:
gminne, powiatowe, a potem międzypowiatowe. Teraz, podczas
finałów Igrzysk, na starcie stanęło osiem najlepszych zespołów
z województwa, poza Teresinem, również z: Ciechanowa, Wilanowa, Wyszkowa, Piaseczna, Płocka, Radomia i Sochaczewa.
Nasz zespół zagrał w składzie: Maciej Białkowski, Wojciech
Bryński, Jan Dmoch, Bartosz Dąbrowski, Jakub Górnicki, Kacper
Jarosiński, Dominik Kamiński, Kamil Kamiński, Mateusz Kąpiński, Bartek Makowiecki, Kamil Paluch, Kacper Pietrzak, Bartek
Radwański, Tobiasz Stańkowski, Kacper Zyzek. Gratulujemy!

Sukces łuczników „Mazowsza” Teresin
We wtorek 12 czerwca najmłodsza grupa wiekowa łuczników
rywalizowała w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Ożarowie Mazowieckim. Pomimo trudnych, wietrznych
warunków podopieczni Ryszarda Kowalskiego, Alicji Maciągowskiej i Katarzyny Klaty zdobyli aż 7 medali – 4 złote, 1 srebrny
i 2 brązowe.
Złote medale wywalczyli: indywidualnie Maria Małolepsza;
drużyna młodziczek w składzie: Oliwia Dylik, Iza Woźniak,
Maria Małolepsza, Wiktoria Kuźmińska; drużyna młodzików
w składzie: Mateusz Nguyen, Sebastian Błaszczyk, Mateusz Olczak, Dawid Gawor; mikst w składzie: Maria Małolepsza, Mateusz Nguyen.
Srebro: Oliwia Dylik.
Brąz: Mateusz Nguyen oraz mikst: Oliwia Dylik, Sebastian
Błaszczyk.
Klub LKS „Mazowsze” Teresin wygrał także rywalizację klubową, pokonując 10 klubów z makroregionu. Gratulujemy!

mieszkańców o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu
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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

20

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zwraca się z gorącą prośbą do

Numer 6/2018

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

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

mieszkańców o przemyślane i racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu
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Sukcesy teresińskiej lekkoatletyki
Przed laty lekka atletyka była sportem wielkich stadionów. Obecnie w małych miejscowościach, na stadionach, dzieje się o wiele więcej
niż w metropoliach. Małe miejscowości, jak
Teresin, mają swójpotencjał i zaczynają umiejętnie go wykorzystywać. Łatwiej tu o współpracę z władzamii miejscowym biznesem.
Panuje głód sportu, a zawody lekkoatletyczne
okazują się niezwykle atrakcyjne. Za sukcesem
sportowym stoi zwykle jakiś miejscowy pasjonat, często są to byli zawodnicy. W Teresinie
jest to trener Andrzej Andryszczyk, założyciel
i prezes UKS „Filipides”.

Jedną ze sztandarowych imprez są Mistrzostwa Mazowsza U12 i U14 w Lekkiej Atletyce.
W tegorocznych wzięło udział 317 zawodników z 21 mazowieckich klubów z takich miast,
jak: Warszawa, Pułtusk, Kozienice, Garwolin,
Mława, Ostrołęka, Piaseczno, Otwock. Jest to
rekord frekwencji tej imprezy.
W zawodach rywalizowano w takich konkurencjach lekkoatletycznych, jak: 60 m ppł,
80 m ppł, 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok
w dal, skok wzwyż oraz rzut piłeczką palantową w dwóch kategoriach U12 i U14. W trakcie
mityngu nieoczekiwanie padł najlepszy wynik
w Polsce na dystansie 60 m ppł w kat. U12K.
Gwiazdą okazała się Lena Suchowolak – UKS
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„Filipides”, która na dystansie 300 m uzyskała
rewelacyjny wynik 43.51, co jest III klasą sportową. Jest to obecnie 6. wynik w Polsce i oczywiście 1. na Mazowszu. Zawody były nie tylko
sprawnie, ale też perfekcyjnie zorganizowane
– z pięknymi medalami, nagrodami rzeczowymi włącznie. Organizatorami Mistrzostwa
Mazowsza U12 i U14 w Lekkiej Atletyce byli:
Gmina Teresin, GOSiR w Teresinie oraz UKS
„Filipides” Teresin. Przeprowadzone zostały
dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Teresin, firm: Netfala, SP Media
oraz Bakoma.
Bardzo miła wiadomość dotarła do nas
ze Zduńskiej Woli. Otóż Michał Pawłowski
z UKS Filipides został tegorocznym zwycięzcą MAKSY MILI, czyli Międzynarodowego
Biegu Ulicznego ku czci św. Maksymiliana
Marii Kolbego na dystansie 16 km 670 metrów.
Bieg w tym roku odbył się ulicami Zduńskiej
Woli, a start i meta miały miejsce przed domem urodzin Świętego. W biegu udział wzięło
71 zawodników. Bardzo cieszy nas ogromny
sukces Michała, który mimo młodego wieku
ma na swoim koncie wiele sukcesów i starty
we wszystkich edycjach MAKSYMILI. Kilka
lat temu na pabianickiej edycji był pierwszy
w swojej kategorii, a w Oświęcimiu w kategorii open był w ścisłej czołówce. W tym roku
dopiął swego i stanął na najwyższym podium.
Michałowi i trenerowi Andrzejowi serdecznie
gratulujemy. Gospodarzami MAKSYMILI są
naprzemiennie miasta należące do Związku
Gmin Kolbiańskich: Zduńska Wola, Pabianice,
Teresin i Oświęcim.

Zwycięstwa na
mistrzowskiej macie

Strzelanie
na medal

Zapaśnicy LKS „Mazowsze” Teresin bardzo udanie zakończyli swój start
w kolejnych prestiżowych zawodach. Tym razem na matach w Krotoszynie,
gdzie odbyły się XXIV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży w sportach halowych Wielkopolska 2018.
Na duże brawa zasłużył przede wszystkim Hubert Wiśniewski, który zdominował kategorię wagową do 110 kg bezdyskusyjnie wygrywając tytuł mistrza
Polski juniorów! Medalowy dorobek Mazowsza powiększyli też zdobywcy brązowych medali – Wojciech Wysocki (kat. wag. 60 kg), Jakub Sieczka (kat. wag.
71kg) i Filip Wiśniewski (kat. wag. 92 kg).
Natomiast LKS „Mazowsze” okazał się najlepszym klubem w klasyfikacji
drużynowej. Co ciekawe, obronił tę pozycję sprzed roku. Łącznie w Krotoszynie wystartowało 57 zespołów.
Oto miejsca pozostałych naszych zawodników: 5. Mateusz Rutkowski, 8.
Fabian Niedźwiedzki, 8. Damian Orłowski, 9. Bartłomiej Golinski, 10. Szymon Bońda, 17. Aloyan
Vanik, 17. Mariusz Pawłowski.
Warto dodać, że
w klasyfikacji wojewódzkiej
pierwsze
miejsce zdobyło mazowieckie. Łącznie mazowieccy zapaśnicy zdobyli 83 pkt, z czego wkład
zapaśników z Teresina
wyniósł ponad połowę
tej puli, bo aż 48 pkt.

Alicja Maciągowska wśród
seniorek i Natalia Skrok wśród
juniorek wywalczyły
główne
trofeum podczas
rozegranego na
łuczniczych torach w Radomiu
XXVII Memoriału Michała Sawickiego. Łącznie reprezentacja LKS Mazowsze Teresin wystrzelała tam aż osiem krążków. Można nawet
powiedzieć, że turniej został zdominowany przez świetną
postawę naszych zawodników i zawodniczki. Medale koloru srebrnego powędrowały do Marty Narloch (kat. juniorki),
Dominiki Gajda (kat. kadetki), Dominika Kozłowskiego (kat.
junior) i Krystiana Kryszkiewicza (kat. kadet).
Na podium stanęły też, jako brązowe medalistki: Małgorzata Maciągowska (kat. seniorki) i Maria Małolepsza (kat.
kadetki). Na uwagę zasługują ponadto wyniki pozostałych
teresinian: juniorki – 6. Joanna Świerżewska; kadetki – 6.
Klaudia Wójcicka; 7. Gabriela Banaszek; 8. Aleksandra Rutkowska; kadeci – 9. Mateusz Nguyen; 12. Marcin Chwesiuk.
Brawa dla łuczniczej reprezentacji LKS „Mazowsze” oraz
dla sztabu szkoleniowego, który tworzą: Katarzyna Klata, Alicja Maciągowska i Ryszard Kowalski.

