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Szanowni Mieszkańcy Gminy Teresin

Pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
miłości, w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i pogody ducha,
zaś Nowy 2019 Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
Niech zawita do Was pełnia radości,
a świąteczny czas ukoi Wasze serca i myśli.
Wesołych Świąt!
Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się
przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
nastaje pokój.
Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia.
To noc wyjątkowa, jedyna,
niepowtarzalna noc Bożego
Narodzenia.
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Pierwsze decyzje nowej Rady Gminy
Za nami już dwie sesje nowo wybranej
Rady Gminy Teresin. Samorządowcy spotkali
się najpierw 20 listopada, zaś kolejne obrady
odbyły się 4 grudnia br. Inauguracyjna sesja
kadencji 2018–2023 odbyła się w sali konferencyjnej obiektu „Dworzec TO.Kultura”.
Obrady rozpoczęły się od ślubowania radnych. Zgodnie z regulaminem, funkcję przewodniczącego pełnił najstarszy wiekiem radny.
W tej kadencji jest nim Jan Mitrowski. W części roboczej jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady Gminy nowej kadencji. Po raz
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kolejny został nim Bogdan Linard. Odebrał
duże brawa i gratulacje od pozostałych radnych. Od tej chwili przejął prowadzenie sesji.
W kolejnej części obrad uroczyste ślubowanie złożył wójt Marek Olechowski. Co ciekawe, obecny wójt właśnie teraz obchodził 20.
rocznicę wyboru na to stanowisko. Życzenia
i gratulacje odebrał zarówno od radnych, jaki
i od dyrektorów jednostek organizacyjnych
i sołtysów.
Trzeba zaznaczyć, że debiutancka sesja nowej Rady przejdzie do historii również z innego powodu. Otóż obrady były po raz pierwszy
transmitowane na żywo w Internecie, zaś radni
do głosowania używali mobilnych urządzeń.
Po raz drugi gminni samorządowcy spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tym razem przyjęli kilka uchwał. Najistotniejszą częścią tej sesji były wybory wiceprzewodniczących Rady oraz składów osobowych
komisji stałych. W tajnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowano powierzyć funkcję
wiceprzewodniczących Rady Gminy kadencji
2018–2023 radnym Lechowi Kaźmierczakowi
i Jerzemu Wójcikowi.
Bardzo sprawnie przebiegło głosowanie nad
poszczególnymi komisjami. Oto ich składy:
Komisja Rewizyjna – Danuta Olejnik
(przewodnicząca), Zbigniew Biederka, Wioletta Koch, Jan Mitrowski, Marcin Pietrzak.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Hubert
Konecki (przewodniczący), Joanna Gałecka,
Katarzyna Klata, Paweł Wróblewski, Grzegorz
Wychowaniec.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy – Ryszard Śliwiński (przewodniczący), Joanna
Gałecka, Lech Kaźmierczak, Hubert Konecki,
Paweł Wróblewski.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska –
Daniel Zdanowski (przewodniczący), Bogdan
Linard, Jan Mitrowski, Marcin Pietrzak, Jerzy
Wójcik.
Komisja Społeczna – Zbigniew Biederka
(przewodniczący), Katarzyna Klata, Wioletta
Koch, Ryszard Śliwiński, Grzegorz Wychowaniec.
Radni podjęli także decyzję o oddelegowaniu Lecha Kaźmierczaka, jako przedstawiciela
Gminy Teresin, do Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie.

W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin obejmującego działkę w obrębie Teresin, dokonano zmian w tegorocznym
budżecie, jak również zdecydowano o podjęciu uchwały o współdziałaniu z Gminą Baranów i Gminą Wiskitki w sprawie rozpoczęcia
współpracy w celu wytypowania kandydatów
do Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
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Krótko i na temat
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!
Po 12 latach współpracy żegnam się z Państwem jako redaktor prowadzący miesięcznik „Prosto
z Gminy”, tym samym dziękując za aktywne współdziałanie w tworzeniu czasopisma samorządowego
oraz wszystkie głosy poparcia, ale też i krytyki. Niezwykle miło było mi tworzyć dla Państwa cieszące
się dużą popularnością kolejne numery biuletynu, w których odnajdowaliście, mam taką nadzieję, wiele ciekawych publikacji. Te 131 wydań „Prosto z Gminy”, które tworzyłem dla Was z wielką satysfakcją
i zaangażowaniem, stanowią łącznie katalog gminnych wydarzeń ostatnich 12 lat. Przede mną inne
zadania, kolejne wyzwania.
Dziękuję wójtowi Markowi Olechowskiemu, jego zastępcy Markowi Jaworskiemu, radnym Gminy Teresin, a także pracownikom Urzędu Gminy i gminnych jednostek za dotychczasową współpracę.
W Państwa ręce zaś, z sentymentem oddaję ostatni tegoroczny numer, ostatni pod moją redakcją, życząc wszystkim jak najbardziej przyjemnej lektury!
Marcin Odolczyk
redaktor prowadzący „Prosto z Gminy”

Wiadomości inwestycyjne
Zakończyły się tegoroczne prace modernizacyjne dróg. W centrum Teresin. Zadanie realizuje firma „Semik” z Warszawy.
Z kolei firma „Sochbud” z Sochaczewa wygrała przetarg na drugi
Teresina firma „In–Tec–Plan” dokończyła generalną przebudowę ulicy Rynkowej. Wyremontowano kanalizację deszczową, wyregulowano i zarazem ostatni etap budowy zaplecza sportowego na stadionie Gminstudzienki i zawory. Na całej długości – od ulicy Szymanowskiej do nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Budynek powinien zostać
Granicznej – położona została nowa nakładka asfaltowa. Droga została oddany do pełnego użytkowania w połowie przyszłego roku.
znacznie poszerzona. Po stronie południowej powstał nowy chodnik
W Topołowej, przy krajowej drodze 92, zakończono roboty przy bui wjazdy, po przeciwległej – pas dla rowerów. Pisaliśmy też o tym, iż dowie oświetlenia. Inwestorem jest Gmina Teresin, a wykonawcą firma
szczegółowe przepisy ustawy o ruchu drogowym nie pozwalają zamon- „Budwex” z Truskawia. Zbudowano tu 27 lamp.
tować tu tzw. progów bezpieczeństwa.
Powoli rusza realizacja bardzo dużego międzygminnego projektu
Remont przeszła też ulica Kaska (poszerzenie i wjazdy), którego wy- „Odnawialnych Źródeł Energii”, obejmującego budowę w gospodarkonawcą była firma „Prima” z Karwowa. Nowe drogi asfaltowe powstały stwach domowych i jednostkach gminnych instalacji fotowoltaicznych,
też w Nowych Paskach (w kierunku Skarbikowa) oraz w Paprotni (ul. pomp ciepła oraz kotłów na pellet. Ostatnimi tegorocznymi inwestyRubinowa i Koralowa). Roboty prowadziła firma „Rydmar” z Juliopola. cjami z funduszu sołeckiego są uzupełnienia z destruktu w Izbiskach,
Na początek 2019 roku przesunięty został termin zakończenia Lisicach i Szymanowie, budowa poboczy w Skrzelewie oraz pierwszy
„Przystanku Granice”, czyli adaptacji wielofunkcyjnej świetlicy przy OSP etap budowy chodnika w Skotnikach.
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Droga Paski – Skarbikowo

Ulica Rynkowa w Teresinie

Ulica Koralowa w Paprotni

Ulica Kaska w Teresinie

Oświetlenie chodnika w Topołowej

Budowa obiektu GOSiR Teresin
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Stawki podatku transportowego
najniższe w Polsce
Od kilku już lat władze Gminy Teresin zabiegają, by podatek od
środków transportu w teresińskiej gminie przyjmował szczebel bardzo preferencyjny. Tak będzie też w roku 2019. Rada Gminy na wniosek wójta Marka Olechowskiego utrzymała przyszłoroczne stawki
tego podatku na dotychczasowym poziomie. To ukłon szczególnie
w stronę przedsiębiorców, których z roku na rok na terenie Teresina
i okolic wciąż przybywa.
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, mogą składać,
w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, deklarację na
podatek od środków transportowych. Rzeczywiście, analizując stawki podatku trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków transportu
w gminie Teresin można zaoszczędzić spore kwoty.
Oto stawki obowiązujące w gminie Teresin:
/1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 100,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 100,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 100,00 zł;
/2/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku do uchwały;
/3/ od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
– od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 100,00 zł.
/4/ od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg
stawek określonych w załączniku do uchwały;

/5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 100,00 zł;
/6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek
określonych w załączniku do uchwały;
/7/ od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 200,00 zł
b) równej i większej niż 22 miejsca – 200,00 zł
Wątpliwości dotyczące stawek podatku od środków transportowych
w gminie Teresin na rok 2019 można wyjaśniać w Referacie Podatków
i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Teresin lub pod numerem telefonu 46 864 25 37.

Bez zmian w podatku
od nieruchomości
Rada Gminy Teresin utrzymała na dotychczasowym poziomie wysokości stawek
podatku od nieruchomości: 0,88 zł od 1m2
powierzchni podatek od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków. Z kolei od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi,
jezior i zbiorników wodnych zapłacimy 4,54 zł
od 1 ha powierzchni.
Na dotychczasowym poziomie 0,33 zł od
1m2 powierzchni utrzymano podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez
organizacje pożytku publicznego.
Stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obejmujące
wyłącznie te rodzaje budowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tychże gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego) nadal wynosić
będzie 2,98 zł za m2.

Numer 11/2018

Stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wciąż wynosi 0,73 zł.
Utrzymana będzie też wysokość podatku od
nieruchomości związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 22,60 zł od 1m2
powierzchni użytkowej.
Jeśli chodzi o stawkę podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym, za
1m2 powierzchni użytkowej zapłacimy 10,59
zł. Nie uległa zmianie także stawka podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61
zł od 1m2.
Podatek od pozostałych budynków, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności przez organizacje pożytku publicznego, podatek w dalszym ciągu wynosić
będzie 5,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
Na dotychczasowym poziomie utrzymana
została też stawka podatku od budowli – nadal wynosić będzie 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Komunikat
Gminnej Spółki
Wodnej
Informujemy, iż w środę 23 stycznia
2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej.
W porządku obrad m.in.: wybór władz
zebrania, sprawozdanie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwał dotyczących m.in. absolutorium, wysokości
składki, wysokości diety i budżetu na rok
2019, odwołanie przewodniczącego i jego
zastępcy oraz powołanie prezesa i wiceprezesa spółki.
Zarząd GSW na mocy art. 22 pkt. 2 Statutu prosi o zgłaszanie się przedstawicieli do
udziału w Walnym Zebraniu.
Leszek Jarzyński
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HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH W 2019 ROKU

miesiąc

Zużyte opony, chemikalia oraz odpady remontowe i budowlane odbierane będą z kontenerów ustawionych
w wyznaczonych punktach na terenie gminy, do których należy dostarczyć odpady.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany sprzed posesji
przy drodze publicznej (tak jak odpady zmieszane).
miejscowość

luty

marzec kwiecień
S-5
Z-11
zielone-19
S-5
Z-11
zielone-19
S-4
Z-11
zielone-19
S-4
Z-11
zielone-16
S-5
Z-10
zielone-18
S-5
Z-10
zielone-18

maj

czerwiec

lipiec

S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-2 i 30
Z-9
zielone-17
S-2 i 30
Z-9
zielone-14
S-4 i 31
Z-8
zielone-16
S-4 i 31
Z-8
zielone-16

S-28
Z-6
zielone-14
S-28
Z-6
zielone-14
S-27
Z-6
zielone-14
S-27
Z-6
zielone-11
S-28
Z-5
zielone-13
S-28
Z-5
zielone-13

S-26
Z-4
zielone-12
S-26
Z-4
zielone-12
S-25
Z-4
zielone-12
S-25
Z-4
zielone-9
S-26
Z-3 i 31
zielone-11
S-26
Z-3 i 31
zielone-11

sierpień

wrzesień

październik

S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-22
Z-1 i 29
zielone-9
S-22
Z-1 i 29
zielone-6
S-23
Z-28
zielone-8
S-23
Z-28
zielone-8

S-20
Z-26
zielone-6
S-20
Z-26
zielone-6
S-19
Z-26
zielone-6
S-19
Z-26
zielone-3
S-20
Z-25
zielone-5
S-20
Z-25
zielone-5

S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-17
Z-24
zielone-4 i 31
S-17
Z-24
zielone-1 i 28
S-18
Z-23
zielone-3 i 30
S-18
Z-23
zielone-3 i 30

listopad grudzień
S-15
Z-21
zielone-28
S-15
Z-21
zielone-28
S-14
Z-21
zielone-28
S-14
Z-21
zielone-25
S-15
Z-20
zielone-27
S-15
Z-20
zielone-27

S-13
Z-19

Budki Piaseckie

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Dębówka

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Elżbietów

S-10
Z-17

S-7
Z-14

S-7
Z-14

Gaj

S-10
Z-17

S-7
Z-14

S-7
Z-14

Granice – ul. Kaska

S-11
Z-16

S-8
Z-13

S-8
Z-13

Granice (bez nazw ulic)

S-11
Z-16

S-8
Z-13

S-8
Z-13

S-11
Z-2 i
30

S-8
Z-27

S-8
Z-27

S-23
S-26
S-28
S- 4 i 31
S-5
Z-14
Z-17
Z-19
Z-22
Z-24
zielone-18 zielone-16 zielone-14 zielone-11 zielone-8

S-20
Z-11
zielone-5

S-15
S-18
S-13
Z-6
Z-9
zielone-3 i 30 zielone-27 Z-4

S-11
Z-3 i
31

S-8
Z-28

S-8
Z-28

S-23
S-26
S-28
S- 4 i 31
S-5
Z-17
Z-18
Z-14
Z-23
Z-25
zielone-18 zielone-16 zielone-14 zielone-11 zielone-8

S-21
Z-12
zielone-5

S-15
S-18
S-13
Z-7
Z-10
Z-5
zielone-3 i 30 zielone- 27

Izbiska

S-9
Z-2 i
30

S-6
Z-27

S-6
Z-27

Kawęczyn

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

Lisice

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Ludwików

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Maszna

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Maurycew

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

Mikołajew

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Nowa Piasecznica

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Nowe Gnatowice

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Nowe Paski

S-10
Z-16

S-7
Z-13

S-7
Z-13

Paprotnia

S-10
Z-3 i
31

S-7
Z-28

S-7
Z-28

Pawłowice

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Pawłówek

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

Seroki-Parcela

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Seroki-Wieś

S-9
Z-16

S-6
Z-13

S-6
Z-13

Skrzelew

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

S-21
Z-14
zielone-8
S-27
Z-1 i 29
zielone-9
S-21
Z-28
zielone-8
S-21
Z-28
zielone-8
S-21
Z-28
zielone-8
S-27
Z-1 i 29
zielone-9
S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-21
Z-28
zielone-8
S-22
Z-28
zielone-7
S-22
Z-17
zielone-7
S-21
Z-28
zielone-8
S-27
Z-1 i 29
zielone-9
S-21
Z-28
zielone-8
S-21
Z-28
zielone-8
S-27
Z-1 i 29
zielone-9

S-18
Z-11
zielone-5
S-24
Z-26
zielone-6
S-18
Z-25
zielone-5
S-18
Z-25
zielone-5
S-18
Z-25
zielone-5
S-24
Z-26
zielone-6
S-20
Z-26
zielone-6
S-20
Z-26
zielone-6
S-18
Z-25
zielone-5
S-19
Z-25
zielone-4
S-19
Z-12
zielone-4
S-18
Z-25
zielone-5
S-24
Z-26
zielone-6
S-18
Z-25
zielone-5
S-18
Z-25
zielone-5
S-24
Z-26
zielone-6

S-16
Z-9
zielone-3 i 30
S-22
Z-24
zielone-4 i 31
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-22
Z-24
zielone-4 i 31
S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-17
Z-23
zielone-2 i 29
S-17
Z-10
zielone-2 i 29
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-22
Z-24
zielone-4 i 31
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-16
Z-23
zielone-3 I 30
S-22
Z-24
zielone-4 i 31

Granice, ulice: Batorego,
Chrobrego, Graniczna,
Krzywoustego, Leśna,
Łąkowa, Mieszka I, Miła,
Nowa, Piastowska,
Południowa, Spokojna,
Strażacka, Wiejska, Wiktorii,
Wschodnia, Zaciszna oraz
Granice nr 1A,1B i 25
Granice, posesje nr 26A,
26B, 37, 42, 42a, 47, 48,
49, 51, 52a, 53 i 53a,
ulice: Familijna, Fińska,
Krańcowa, Jałowcowa,
Modrzewiowa,Rajska,
Świerkowa, Złota,

6

styczeń

S-3 i 30
Z-24
zielone-18
S-9
Z-11
zielone-19
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-9
Z-11
zielone-19
S-5
Z-11
zielone-19
S-5
Z-11
zielone-19
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-4
Z-10
zielone-17
S-4
Z-25
zielone-17
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-9
Z-11
zielone-19
S-3 i 30
Z-10
zielone-18
S-3 I 30
Z-10
zielone-18
S-9
Z-11
zielone-19

S- 29
Z-22
zielone-16
S-7
Z-9
zielone-17
S-29
Z-8
zielone-16
S-29
Z-8
zielone-16
S-29
Z-8
zielone-16
S-7
Z-9
zielone-17
S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-29
Z-8
zielone-16
S-2 i 30
Z-08
zielone-15
S-2 i 30
Z-23
zielone-15
S-29
Z-08
zielone-16
S-7
Z-9
zielone-17
S-29
Z-8
zielone-16
S-29
Z-8
zielone-16
S-7
Z-9
zielone-17

S-26
Z-19
zielone-14
S-4
Z-6
zielone-14
S-26
Z-5
zielone-13
S-26
Z-5
zielone-13
S-26
Z-5
zielone-13
S-4
Z-6
zielone-14
S-28
Z-6
zielone-14
S-28
Z-6
zielone-14
S-26
Z-5
zielone-13
S-27
Z-5
zielone-12
S-27
Z-22
zielone-12
S-26
Z-5
zielone-13
S-4
Z-6
zielone-14
S-26
Z-5
zielone-13
S-26
Z-5
zielone-13
S-4
Z-6
zielone-14

S-24
Z-17
zielone-11
S-2 i 30
Z-4
zielone-12
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-2 i 30
Z-4
zielone-12
S-26
Z-4
zielone-12
S-26
Z-4
zielone-12
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-25
Z-3 i 31
zielone-10
S-25
Z-18
zielone-10
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-2 i 30
Z-4
zielone-12
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-24
Z-3 i 31
zielone-11
S-2 i 30
Z-4
zielone-12

S-13
Z-6
zielone- 27
S-19
Z-21
zielone-28
S-13
Z-20
zielone-27
S-13
Z-20
zielone-27
S-13
Z-20
zielone-27
S-19
Z-21
zielone-28
S-15
Z-21
zielone-28
S-15
Z-21
zielone-28
S-13
Z-20
zielone-27
S-14
Z-20
zielone-26
S-14
Z-7
zielone-26
S-13
Z-20
zielone-27
S-19
Z-21
zielone-28
S-13
Z-20
zielone-27
S-13
Z-20
zielone-27
S-19
Z-21
zielone-28

S-13
Z-19
S-12
Z-19
S-12
Z-19
S-13
Z-18
S-13
Z-18

S-11
Z-4
S-17
Z-19
S-11
Z-18
S-11
Z-18
S-11
Z-18
S-17
Z-19
S-13
Z-19
S-13
Z-19
S-11
Z-18
S-12
Z-18
S-12
Z-5
S-11
Z-18
S-17
Z-19
S-11
Z-18
S-11
Z-18
S-17
Z-19

Prosto z Gminy

S-20
Z-26
zielone-6
S-20
Z-26
zielone-6
S-19
Z-25
zielone-4
S-24
Z-26
zielone-6
S-24
Z-26
zielone-6
S-17
Z-25
zielone-3

S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-18
Z-24
zielone-4 i 31
S-17
Z-23
zielone-2 i 29
S-22
Z-24
zielone-4 i 31
S-22
Z-24
zielone-4 i 31
S-15
Z-23
zielone-1 i 28

S-23
S-25
S-28
S-2 i 27
Z-17
Z-19
Z-22
Z-24
zielone-16 zielone-14 zielone-11 zielone-9

S-20
Z-14
zielone-6

S-17
Z-11
zielone-3

S-12
S-15
S-4
Z-6
Z-9
Z-4
zielone-1 i 28 zielone-25

S-5
Z-28

S-2 i 27
S-23
S-25
S-28
Z-18
Z-22
Z-23
Z-25
zielone-16 zielone-14 zielone-11 zielone-9

S-20
Z-17
zielone-6

S-17
Z-12
zielone-3

S-12
S-15
S-5
Z-7
Z-10
Z-5
zielone-1 i 28 zielone-25

S-5
Z-28

S-5
Z-28

S-23
S-25
S-28
S-2 i 27
Z-18
Z-22
Z-23
Z-25
zielone-16 zielone-14 zielone-11 zielone-9

S-20
Z-17
zielone-6

S-17
Z-12
zielone-3

S-12
S-15
S-5
Z-7
Z-10
Z-5
zielone-1 i 28 zielone-25

S-7
Z-28

S-7
Z-28

S-11
Z-17

S-08
Z-14

S-08
Z-14

Stara Piasecznica

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Stare Paski

S-10
Z-16

S-7
Z-13

S-7
Z-13

Strugi

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

Szymanów

S-15
Z-17

S-12
Z-14

S-12
Z-14

Teresin - ul. Kaska

S-8
Z-16

S-5
Z-13

S-5
Z-13

S-5
Z-27

S-5
Z-27

S-5
Z-28

Teresin, ulice: 1 Maja,
3 Maja, 15 Sierpnia,
Akacjowa, Baśniowa, Br.
Ch. Pawłowicza, Dębowa,
Długa, Działkowa, Graniczna, S-8
Kasztanowa, Kwiatowa,
Z-2 i
Pocztowa, Poprzeczna,
30
Rynkowa, Szkolna,
Szymanowska, Teresińska,
Warszawska, Wąska,
Wiśniowa, Zielona
Teresin, ulice: Al. XX-lecia,
S-8
Druckiego-Lubeckiego,
Guzowska, Krótka, Lipowa, Z-3 i
Świętokrzyska, Torowa,
31
Załamana
Teresin-Gaj, ulice: Książęca, S-8
Druckiego-Lubeckiego, Trakt
Z-3 i
Jana Pawła II, Słowikowa
31
Lazurowa, Wrzosowa
Teresin-Gaj, budynki
S-10
bez nazw ulic oraz ulice:
Z-3 i
Spacerowa, Tęczowa,
31
Gajowa i Nadrzeczna

S-15
Z-21
zielone-28
S-15
Z-21
zielone-28
S-14
Z-20
zielone-26
S-19
Z-21
zielone-28
S-19
Z-21
zielone-28
S-12
Z-20
zielone-25

S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-23
Z-1 i 29
zielone-9
S-22
Z-28
zielone-7
S-27
Z-1 i 29
zielone-9
S-27
Z-1 i 29
zielone-9
S-20
Z-28
zielone-6

Skotniki

Topołowa

S-10
Z-16

S-7
Z-13

S-7
Z-13

Witoldów

S-11
Z-17

S-8
Z-14

S-8
Z-14

Zabudowa
wielorodzinna

Z-3
Z-17
Z-31

Z-14
Z-28

Z-14
Z-28

S-5
Z-11
zielone-19
S-5
Z-11
zielone-19
S-4
Z-10
zielone-17
S-9
Z-11
zielone-19
S-9
Z-11
zielone-19
S-2 i 27
Z-10
zielone-16

S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-4 i 31
Z-9
zielone-17
S-2 i 30
Z-8
zielone-15
S-7
Z-9
zielone-17
S-7
Z-9
zielone-17
S-28
Z-8
zielone-14

S28
Z-6
zielone-14
S-28
Z-6
zielone-14
S-27
Z-5
zielone-12
S-4
Z-6
zielone-14
S-4
Z-6
zielone-14
S-25
Z-5
zielone-11

S-26
Z-4
zielone-12
S-26
Z-4
zielone-12
S-25
Z-3 i 31
zielone-10
S-2 i 30
Z-4
zielone-12
S-2 i 30
Z-4
zielone-12
S-23
Z-3 i 31
zielone-9

S-4
Z-25
zielone-17
S-4
Z-10
zielone-17
S-5
Z-11
zielone-19

S-2 i 30
Z-23
zielone-15
S-2 i 30
Z-8
zielone-15
S-4 i 31
Z-9
zielone-17

S-27
Z-22
zielone-12
S-27
Z-5
zielone-12
S28
Z-6
zielone-14

S-25
Z-18
zielone-10
S-25
Z-3 i 31
zielone-10
S-26
Z-4
zielone-12

S-22
Z-17
zielone-7
S-22
Z-28
zielone-7
S-23
Z-1 i 29
zielone-9

S-19
Z-12
zielone-4
S-19
Z-25
zielone-4
S-20
Z-26
zielone-6

S-17
Z-10
zielone-2 i 29
S-17
Z-23
zielone-2 i 29
S-18
Z-24
zielone-4 i 31

S-14
Z-7
zielone-26
S-14
Z-20
zielone-26
S-15
Z-21
zielone-28

Z-11
Z-25

Z-9
Z-23

Z-6
Z-22

Z-4
Z-18

Z-1
Z-17 Z-29

Z-12
Z-26

Z-10
Z-24

Z-7
Z-21

S-13
Z-19
S-13
Z-19
S-12
Z-18
S-17
Z-19
S-17
Z-19
S-10
Z-18

S-12
Z-5
S-12
Z-18
S-13
Z-19
Z-5
Z-19

ODPADY W OKREŚLONYCH TERMINACH NALEŻY WYSTAWIAĆ DO DROGI PUBLICZNEJ PRZED GODZ. 6.30.
LEGENDA: S – ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE, Z – ODPADY ZMIESZANE, ZIELONE – ODPADY ZIELONE
Jednocześnie informujemy, że w/w rodzaje odpadów można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
tzw. PSZOK-u w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8. Punkt jest czynny od wtorku do piątku w godzinach: 9.00-17.00 oraz w sobotę od godz. 9.00 do 14.00,
nr tel.: 46 861 15 19.

Bezpłatne szkolenia komputerowe – czekają!
Weekend 17-18 listopada br. w gminie Teresin przyniósł rozpoczęcie
cyklu 10 szkoleń mających na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego” skierowany jest do mieszkańców powyżej 25. roku życia. Jego celem jest przybliżenie wiedzy komputerowej na
poziomie użytkowym w następujących blokach tematycznych: Rodzic
w Internecie, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci, Moje finanse w sieci,
Tworzę bloga, Działam w sieciach, Kultura w sieci.
Pierwsza grupa skorzystała z programu całkowicie za darmo. Prowadzący chwalił zaangażowanie oraz postępy
uczestników, uczestnicy zaś perfekcyjną
organizację (warunki lokalowe – szkolenie odbyło się w odnowionym budynku
„Dworca TO.Kultura!”, materiały szkoleniowe, obiad i zaangażowanie szkolącego). Z relacji osób uczestniczących
w szkoleniu wypłynął bardzo pozytywny
obraz przedsięwzięcia.

Numer 11/2018

Jednak najważniejszy jest fakt, że projekt z powodzeniem przybliża i oswaja te złożone informatyczne tematy naszym mieszkańcom.
Z pewnością ułatwi im to życie w dzisiejszym cyfrowym świecie. Optymizmem napawa też fakt, że większość uczestników szkolenia deklaruje chęć kontynuowania tego rodzaju nauki, co świadczy jednoznacznie
o trafności projektu. Są jeszcze wolne miejsca, zatem zapraszamy do
udziału w kolejnych szkoleniach – szczególne zaproszenie kierujemy do
rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, jak ochronić swoje dzieci przed
cyberprzemocą.
Zapraszamy również osoby, które chcą
poruszać się po świecie zakupów internetowych, zarówno tych, którzy korzystają
z komputera, jak i tych, którzy dotychczas
z komputerem nie mieli do czynienia.
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział
w szkoleniach, zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Teresin, do
Biura Obsługi Mieszkańców (parter) lub
pod numerem telefonu 46 864 25 65 (decyduje kolejność zgłoszeń).
UG Teresin
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Przeżyjmy to

…czyli kalendarium najważniejszych

8

Styczeń

Luty

Maj

Podpisano porozumienie
w sprawie budowy tunelu

Debiut Gminnej Rady Seniorów

Gminny Dzień Strażaka

Orszak Trzech Króli w Szymanowie

Gala Sportu Gminy Teresin

Teresińska Majówka –
gra uliczna „Ku Niepodległej”

Marzec

Kwiecień

Lipiec

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

Questing „Śladami zagadkowej zbrodni”

Uroczyste otwarcie projektu
„Dworzec TO. Kultura”

Międzynarodowy Turniej o Puchar
Mazowsza w zapasach

Mistrzostwa Polski Nauczycieli w wyciskaniu
wielokrotnym sztangi leżąc

Wymiana wakacyjna młodzieży
Teresin – Szabla (Bułgaria)
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jeszcze raz

wydarzeń 2018 w gminie Teresin
Czerwiec

Wrzesień

IV Piknik „Rodzina Razem”

Otwarcie Światowego Centrum Modlitwy
o Pokój w Niepokalanowie

Wybory samorządowe

Teresińska Noc Czerwcowa

II Dożynki Gminy Teresin

„O Teresach w Teresinie”

Sierpień

Listopad

Śmierć Henryka Kucharskiego, Honorowego
Obywatela Gminy Teresin

Gala Niepodległości w Niepokalanowie

65-lecie OSP Mikołajew

Numer 11/2018

11 listopada, czyli finał obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Październik

Grudzień

75. rocznica rozstrzelania
20. Więźniów z Pawiaka

Mikołajki na Skwerze Niepodległości
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„Nasze Wieczne Kolędowanie”
po raz dziewiętnasty
W dniach 18-20 stycznia
2019 r. Teresiński Ośrodek Kultury już po raz dziewiętnasty zaprasza na Ogólnopolski Festiwal
Kolęd i Pastorałek „Nasze wieczne kolędowanie”. Tradycyjnie Festiwal odbędzie się w Niepokalanowie.
To wspaniałe wydarzenie organizujemy niezmiennie w styczniu od 19 lat. Cieszy fakt, że co
roku otrzymujemy ponad 100
zgłoszeń, z których komisja wyłania najlepiej śpiewające zespoły
i solistów.
Tegoroczna edycja z pewnością nie odbiegnie od tej normy.
Zapraszamy więc do zgłaszania się do udziału w Festiwalu.
Twórzcie z nami kolejną edycję tego największego na ziemi sochaczewskiej wydarzenia. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 stycznia. Wszyscy
zakwalifikowani wystąpią w Niepokalanowie 19 stycznia, a oceniać ich będzie wspaniałe jury, w skład którego wejdą: Magdalena Ptaszyńska
(wokalistka, pedagog, muzyk, producent, kompozytor, autorka tekstów), Wiktor Tatarek (gitarzysta, producent, realizator, kompozytor), Krystyna
Majksner-Krzywicka (skrzypaczka, pedagog, dyrygent, animator), Paweł Kos-Nowicki (muzyk, kompozytor, dyrygent).
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Teresińskiego Ośrodka Kultury www.tok.e-sochaczew.pl
TOK

Wsparcie dla naszych straży
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski przekazał naszym jednostkom OSP sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 68 tys. zł. Wśród przekazanego
sprzętu znalazły się: zestaw ratownictwa medycznego, defibrylator, zestaw węży hydraulicznych, latarki akumulatorowe, cylindry rozpierające, uniwersalne podpory do stabilizacji pojazdów, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, pokrowce ochronne, osłony zabezpieczające
poszkodowanego. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości i środków z budżetu gminy.

94,9 FM
GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 2 stycznia 2019 roku o godzinie 9.30
rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.
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102,

7 FM
GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 11 stycznia 2019 roku o godzinie 13.10
rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, dyrektorem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

W poniedziałek 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Urząd Gminy Teresin będzie nieczynny.

Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Aktywnie i zdrowo w Gminie Teresin
„Aktywnie i zdrowo w Gminie Teresin” – po Warszawie „Śladami Lalki” Bolesława Pruto tytuł projektu realizowanego w 2018 roku sa. Ten wyjątkowy spacer zaczęliśmy od placu
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkań- Trzech Krzyży i na chwilę zajrzeliśmy na ulicą
ców Gminy Teresin IMPULS i adresowanego Wilczą, do domu, w którym mieszkał Bolesław
do seniorów z Gminy Teresin. Przewidziane Prus. Następnie Alejami Ujazdowskimi dow projekcie działania na rzecz osób starszych tarliśmy do Doliny Szwajcarskiej, a potem do
były odpowiedzią na potrzeby tej grupy spo- Parku Ujazdowskiego, by na koniec wędrówki
łecznej i kontynuacją statutowych działań odwiedzić Łazienki Królewskie. Aby umożStowarzyszenia IMPULS na rzecz polepszania liwić seniorom korzystanie z dóbr kultury,
warunków życia mieszkańców Gminy Teresin. ,zorganizowaliśmy w październiku wyjazd do
Zaproponowaliśmy w nim wiele ciekawych Centrum Kultury w Grodzisku Maz. Dla nanaszym zdaniem działań dostosowanych do szej grupy seniorów wyświetlony został film pt.
zainteresowań, potrzeb i możliwości osób „Serce nie sługa”.
starszych.
Projekt zakończyliśmy interesującymi
W czerwcu odbyły się warsztaty tematycz- wykładami tematycznymi o apiterapii, czyne o ziołach. O zasadach zbierania i przetwarzania ziół, zastosowaniu ziół w kuchni
i ich właściwościach leczniczych opowiadała
uczestniczkom warsztatów Anna Gogół, absolwentka studiów podyplomowych „Rośliny
i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”, pasjonatka surowców roślinnych
i ich zastosowania w codziennej kuchni.
Miesiące letnie upłynęły nam pod znakiem wyjazdów do Warszawy. W lipcu ponad
50-osobowa grupa seniorów miała okazję
zwiedzić stadion PGE Narodowy. Mogliśmy
poczuć się jak kibice, sprawdzając niezwykłą
akustykę stadionu, zwiedzić szatnię, w której
do meczów przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. W sierpniu
zaprosiliśmy seniorów na spacer tematyczny

li wykorzystaniu miodu i innych produktów
pszczelich w leczeniu schorzeń oraz zastosowaniu ziół w zdrowiu i chorobie.
Seniorzy z naszej gminy chętnie uczestniczyli
w proponowanych przez nas zajęciach edukacyjnych i integracyjnych. To kolejny rok dobrej
współpracy z teresińskim Klubem Seniora „Radosna Jesień”. Dzięki realizacji projektu „Aktywnie i zdrowo w Gminie Teresin” nasze stowarzyszenie zdobyło kolejne, dobre doświadczenie.
Dziękujemy za miłą współpracę!
Stowarzyszenie IMPULS
Foto: Agnieszka Ptaszkiewicz

Dobry rok międzynarodowej współpracy
Kończący się 2018 rok upłynął pod znakiem i owocnej międzynarodowej współpracy gminy Teresin z partnerską gminą Szabla z Bułgarii.
W lipcu tego roku dokonana została wymiana młodzieży: najlepsi reprezentanci naszych szkół (stypendyści) udali się autokarem z dwójką
opiekunów do bułgarskich partnerów, z kolei Teresin w tym samym
czasie odwiedziła grupa trochę starszej młodzieży. Nasi uczniowie przez
kilka dni wypoczywali nad Morzem Czarnym i poznawali uroki tej spokojnej nadmorskiej gminy oraz pobliskiego regionu Warny. Bułgarscy
partnerzy z kolei odwiedzili nasz Niepokalanów, zwiedzali Warszawę,
nie mogło też zabraknąć Żelazowej Woli.
We wrześniu na zaproszenie strony bułgarskiej do Szabli udała się delegacja z gminy
Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim. Dobrą okazją do tego było Święto Dziękczynienia, obchodzone tam 14 września. Jest
to odpowiednik naszych corocznych Dożynek,
z bogatą oprawą kulturową: muzyczną, kulinarną, wystawienniczą. Ciekawym punktem
wizyty stało się stoisko kulinarne przygotowane przez Gminę Teresin. Szczególnie mocno w rolę kucharzy wcielili się – wójt Marek
Olechowski i Zdzisław Goszcz, nasz odtwórca
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W teresińskim
pawilonie można było spróbować typowych
polskich potraw. Bułgarzy zachwycali się naszymi pierogami, bigosem, żurkiem oraz niezastąpioną polską sałatką jarzynową. Kolejka
chętnych stała cierpliwie do ostatniej porcji.
W czasie wizyty zapoznaliśmy się też z hi-
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storią i dniem dzisiejszym gminy Szabla. Miłym akcentem było posadzenie Drzewa Pamięci Gminy Teresin w Alei Przyjaźni w miejskim
parku. Naszym opiekunem w Bułgarii była pani Stanisława Shopova,
Polka mieszkająca na stałe w gminie Szabla.
W czasie trzydniowej wizyty omówiliśmy też plany dalszej partnerskiej współpracy. Szczególnie interesująco zapowiadają się perspektywy
kontaktów sportowych oraz wymiany seniorów. Pobyt teresińskiej delegacji pokryła strona bułgarska.
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100. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę
– tak świętowaliśmy

To był wyjątkowy weekend w gminie Teresin, a 10 i 11 listopada br. na długo pozostaną w pamięci naszych mieszkańców. Gala w sali św. Bonawentury w Niepokalanowie, „Marsz Niepodległości”, uroczysta Msza św., posadzenie ostatniego z okolicznościowych dębów, a na koniec salwa
w wykonaniu wojskowej Kompanii Honorowej. To tylko kilka z wielu elementów programu tegorocznych obchodów niepodległościowych w gminie Teresin, które tym razem trwały przez dwa dni. Świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości miały u nas nadzwyczaj
podniosły charakter.
Wszystko zaczęło się w sobotę, 10 listopada, od wieczornej Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie. Licznie zgromadzeni wierni modlili się w intencji Ojczyzny. Około godz. 19.00 wszyscy zostali zaproszeni do pobliskiej sali św. Bonawentury. To właśnie tu miała miejsce uroczysta
Gala Niepodległości. Jej uczestnicy w wyjątkowy sposób podsumowali „Rok Niepodległej”. Nagrody otrzymały osoby i instytucje aktywnie uczestniczący w ogólnopolskiej kampanii „Dumni z Polski”, a także laureaci jubileuszowych konkursów. Na zakończenie Gali publiczność wysłuchała
pięknego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru polonijnego „Quo Vadis” z Kanady.
Nazajutrz wspólne świętowanie przeniosło się na ulice Teresina i Szymanowa. Od kilku lat święto 11 listopada obie te miejscowości łączy „Marsz
Niepodległości”. W tym roku wyruszył on ze Skweru Niepodległości przy teresińskim dworcu PKP. Jego uczestnicy utworzyli wspaniały biało-czerwony korowód, na czele z Józefem Piłsudskim, w którego rolę od dawna wpisuje się niezastąpiony Zdzisław Goszcz, mieszkaniec Paprotni.
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Głośny śpiew patriotycznych pieśni towarzyszył idącym dumnym krokiem. „Marsz Pierwszej Brygady”, „Szara Piechota” czy „Wojenko, wojenko”
przeszywały ciszę świątecznego przedpołudnia. Kiedy Marsz dotarł na miejsce, jego uczestników witały brawa kolejnych przybywających tu gości.
O godz. 11.30 w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie rozpoczęła się uroczysta Msza św. Wierni modlili
się za Ojczyznę i jej bohaterów walczących o wolność.
Dalsze niepodległościowe uroczystości tradycyjnie przeniosły się pod obelisk Józefa Piłsudskiego, obok Szkoły Podstawowej. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy, zaś delegacje m.in. władz samorządowych, gminnych placówek oświatowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołectwa
Szymanów, Społecznego Przedszkola Integracyjnego oraz Sióstr Niepokalanek złożyły wieńce kwiatów pod obeliskiem. Posadzono też ostatnie
drzewo w ramach trwającej cały rok akcji „100 Dębów na 100-lecie”. Dąb o numerze 100 nosi nazwę „Niepodległa”. Podniosłość uroczystości była
tym większa, iż swoją obecnością zaszczycili ją żołnierze z 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Salwę w wykonaniu
Kompanii Honorowej słychać było w okolicznych miejscowościach.
Po zakończeniu obchodów władze gminne zaprosiły wszystkich uczestników na gorącą grochówkę i herbatę, które w ten chłodny, ale tak znaczący dla wszystkich Polaków dzień smakowały wyjątkowo!
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Rok Niepodległej – Za Nami
Szanowni Państwo!
Mijający rok upłynął pod znakiem obchodów w całej Polsce 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. W ten narodowy jubileusz
włączyła się również Gmina Teresin. Jesienią
ubiegłego roku powołałem Gminny Komitet
Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Cieszę się, że zaproszenie do udziału w jego pra-

cach przyjęli przedstawiciele różnych środowisk:
samorządowej oświaty, kultury, sportu, stowarzyszeń, duchowieństwa, harcerstwa, straży
pożarnej i seniorów. Wspólnie opracowaliśmy
program wydarzeń związanych z jubileuszem
100-lecia.

Rok Niepodległej oficjalnie rozpoczęliśmy 11
listopada 2017 roku tradycyjnie w Szymanowie,
inaugurując posadzeniem dębu „Józef Piłsudski” lokalny projekt „100 Dębów na 100-lecie”.
W plan wydarzeń rocznicowych włączyliśmy dotychczasowe uroczystości patriotyczne.
Wśród wielu ciekawych wydarzeń odbywających się przez cały 2018 rok warto wymienić te
najważniejsze.

W marcu projekcją filmu „Wyklęty”
i spotkaniem autorskim z reżyserem
Konradem Łęckim uczciliśmy pamięć
o Żołnierzach Wyklętych. W narodowy jubileusz wpisaliśmy też kolejną,
227. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Z tej okazji w niepokalanowskiej bazylice sprawowana była Msza
święta, po której odbył się
patriotyczny koncert. Teresińska Majówka rozpoczęła się uliczną grą terenową
„Ku Niepodległej”, świetnie
przeprowadzoną przez teNasze samorządowe szkoły zorganizowały
resińskich harcerzy.
ciekawe konkursy tematyczne: w Budkach PiaTeresiński Ośrodek Kultury zain- seckich – konkurs muzyczny, Paprotni – plaaugurował nasze obchody „Koncer- styczny, Szymanowie – historyczny, Teresinie
tem muzyki polskiej”. Wspólnym – recytatorski.
przedsięwzięciem TOK-u i stowaGminne jednostki OSP zaprosiły dużych
rzyszenia „Teresin – nasze korzenie” i małych mieszkańców na barwny „Piknik
stał się comiesięczny cykl „Rzecz- Strażacki” na placu przy Alei XX-lecia. Stopospolita Filmowa”, prezentujący warzyszenie „Teresin – nasze korzenie” w czawybrane polskie produkcje filmo- sie festynu „Rodzina Razem” zorganizowało
we. Z kolei we współpracy Gminnej
Biblioteki Publicznej i teresińskiego
stowarzyszenia zrealizowany został
projekt „Nasze lokalne dzieje…”. Były
to otwarte spotkania z literaturą regionalną w różnych miejscach naszej
gminy, m.in. w kościołach
w Szymanowie, Mikołajewie,
Niepokalanowie-Lasku, a także w pałacu w Strugach. W ten
sposób
przypomniane
zostały „Dzieje Mikołajewa” Agnieszki Sławińskiej,
„Ocalić od zapomnienia”
s. Eny, niepokalanki, „Historia Parafii w Szymanowie” Łukasza Janeckiego, „Z szablą na Moskala”
Artura Nadolskiego czy
„Okruchy
wspomnień”
Henryka Kucharskiego.
Duchowo w jubileusz Niepodległej
włączyły się klasztory: w Niepokalanowie co miesiąc sprawowana była Msza
święta w intencji Ojczyzny, a w Szymanowie – odbywały się procesje różańcowe. Na terenie tych klasztorów
posadzone też zostały „Dęby Niepodległości”.
„Piknik patriotyczny”.
Teresińscy
seniorzy
przygotowali muzyczną
wieczornicę patriotyczną w sali widowiskowej
na dworcu PKP.
Rok
Niepodległości miał też swój właściwy akcent w czasie
Kolarskiego
Wyścigu
w Teresinie. Na stadionie GOSiR-u powstała
cd na str. 15
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A w duszy grała
im Niepodległa

cd ze str. 14
alejka
sportowa „Dębów
Niepodległości”
upamiętniająca zasłużonych
dla
teresińskiego sportu
działaczy. Zakończeniem
gminnych obchodów były

W sobotni wieczór 17 listopada grupa mieszkańców Gminy
Teresin, wśród których prym wiedli członkowie Klubu Seniora
„Radosna Jesień”, postanowiła śpiewająco uczcić rok jubileuszu
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki nim, w sali widowiskowej teresińskiego dworca odbyło się
„Wspólne śpiewanie dla Niepodległej – od przedszkola do seniora”. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa uczestników wydarzenia
koncertowała przy akompaniamencie Mariana Jurczyka z historycznym komentarzem Marka Jaworskiego.

dwudniowe uroczystości Święta Niepodległości. Rozpoczęły się 10 listopada
w Niepokalanowie. Po Mszy świętej w sali św. Bonawentury podczas Gali
Niepodległości wręczyliśmy podziękowania wszystkim zaangażowanym
w nasze obchody. Galę uświetnił występ chóru polonijnego „Quo vadis” z Kanady. W niedzielę 11 listopada z Teresina do Szymanowa przeszedł „Marsz
Niepodległości” z Marszałkiem Piłsudskim. Po Mszy świętej uroczystości
przy obelisku Józefa Piłsudskiego uświetnione zostały udziałem Kompanii
Honorowej z Bielic połączone z posadzeniem „Dębu Niepodległości nr 100”.
Nie udało się w tym roku zorganizować Biegu Niepodległości oraz Rajdu
Rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci narodowej”. Ten ostatni odbędzie się
w 2019 roku, z okazji 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Regionalia w ciągłej
sprzedaży
Na prośbę Czytelników informujemy, iż książki „Okruchy
wspomnień” Henryka Kucharskiego oraz „Dzieje Białynina
i Mikołajewa” Agnieszki Sławińskiej są w ciągłej sprzedaży
w księgarni w Niepokalanowie (w podcieniach za Bazyliką).

Członkom Gminnego Komitetu Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości pragnę wyrazić wdzięczność za ogromną pomoc w organizacji naszych lokalnych obchodów. Mieszkańcom gminy Teresin oraz gościom bardzo
dziękuję za aktywne zaangażowanie we wspólnym radosnym świętowaniu.
Państwa obecność jest dla nas ogromnie budująca.
Marek Olechowski
Wójt gminy Teresin
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Pamięci 20. Rozstrzelanych Więźniów z Pawiaka
Corocznie 1 grudnia w gminie Teresin odbywają się uroczystości upamiętniające okrutne wydarzenie, jakie miało miejsce, w 1943

resin na czele z Bogdanem Linardem,
przewodniczący zastępca wójta Marek
Jaworski, duchowni, radni, dyrektorzy
jednostek gminnych organizacyjnych, dzieci i młodzież szkolna
wraz z nauczycielami i dyrektorami. Nie zabrakło pocztów sztandarowych z okolicznych szkół
i jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.
O godz. 9.00 w bazylice mniejszej w Niepokalanowie odpraski wygłosił okolicznościowe słowo, zaś
radny Zbigniew Biederka w barwny sposób
przytoczył historię tego tragicznego wydarzenia sprzed 75 laty.

roku obok stacji kolejowej. Mieszkańcy
składają hołd ofiarom hitlerowskiej egzekucji w Teresinie. W tym roku obchodziliśmy 75. rocznicę rozstrzelania 20. więźniów z Pawiaka. Mord ten był odwetem za
wysadzenie przez oddział Armii Krajowej
w pobliżu Teresina niemieckiego transportu kolejowego.
W sobotnich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele m.in. władz gminy Te-

wiono Mszę św., podczas której wierni
modlili się w intencji ofiar hitlerowskiej zbrodni.
Nabożeństwu przewodniczył
o. Ignacy Kosmana. Po zakończeniu Mszy zgromadzeni przeszli
pod Pomnik 20. Rozstrzelanych
z Pawiaka, gdzie odśpiewano
hymn państwowy i złożono wieńce. Delegacja teresińskich harcerzy zapaliła 20 zniczy, przy każdym z nich odczytywane było
imię i nazwisko zamordowanego
więźnia. Wicewójt Marek Jawor-

„Warszawiacy i Górale” – brawo Wy!
Takiego spektaklu jeszcze na deskach Teresińskiego Ośrodka Kultury nie było! Chodzi o scenę „Dworca TO.Kultura”, bo to właśnie
tu bardzo licznie zabrani widzowie żywiołowo oklaskiwali aktorów
spektaklu „Warszawiacy i Górale”.
Teatr Radosnej Jesieni
działający przy TOK-u ruszył
z przygotowaniami do tego
świątecznego projektu późnym
latem. Premiera spektaklu odbyła się w sobotnie popołudnie
8 grudnia br. Zaznaczyć jednak
trzeba, że wcześniej odbyły się
prezentacje przedpremierowe,
natomiast później sztukę odgrywano jeszcze kilkukrotnie,
również w Sochaczewie.
Te wyjątkowe i znakomicie
przygotowane przedstawienie
zawdzięczamy przede wszystkim: Katarzynie Rospędowskiej
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(scenariusz i reżyseria) oraz Joannie Cieśniewskiej (muzyka i akompaniament). Wielkie brawa należą się oczywiście aktorom Teatru Radosnej Jesieni we współpracy z dziećmi i młodzieżą działającymi w innych
grupach pracowni teatralnej Teresińskiego Ośrodka Kultury. Są wśród
nich: Grażyna Starus, Krystyna Radkowska, Ewelina Mirońska, Euzebia Wielogórska, Regina Ciarka, Piotr Radkowski,
Zbigniew Borowski, Teresa Zdanowicz,
Wiesława Stalpińska, Barbara Pietrzak,
Wiesława Szymańska oraz gościnnie Maja
Chojnacka, Sylwia Gawryszewska, Kalina
Staszewska, Marcelina Więsek, Antonina
Gogół, Paulina Klemczak.
Akcja świąteczna „Warszawiacy i Górale” odbyła się w ramach programu
"Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.
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Jarosław Górski w Zespole
Szkół w Teresinie
„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – ten słynny cytat Zofii Nałkowskiej z „Medalionów” idealnie pasuje do tematu spotkania, jakie odbyło się w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Teresinie przy współpracy
z wyżej wymienioną szkołą. W piątkowe przedpołudnie 16 listopada br. uczniowie wszystkich
klas gimnazjalnych działających przy Szkole Podstawowej w Teresinie wraz z kolegami klas
pierwszych Zespołu Szkół mieli okazję wysłuchać wykładu przeprowadzonego przez naszego
gościa – Jarosława Górskiego. Wykładu o bohaterce, wspaniałej kobiecie, która w czasie II wojny
światowej swoją heroiczną postawą dawała iskierkę nadziei na przeżycie tych tragicznych wydarzeń w warszawskim getcie. Mowa tu o Irenie Sendlerowej.
Urodziła się 15 lutego 1910 roku – polska działaczka społeczna i charytatywna, kierowniczka
referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Od początku II wojny światowej zaangażowała
się w niesienie pomocy Żydom w warszawskim getcie. Została koordynatorką i najbardziej aktyw-

ną uczestniczką akcji objęcia żydowskich dzieci działaniami prowadzonymi przez Referat Opieki
Zamkniętej nad dziećmi i Młodzieżą Wydziału Opieki i Zdrowia, polegających na kierowaniu bezdomnych dzieci do zakładów opiekuńczych. W tym celu przygotowywano fałszywe wywiady środowiskowe, zmieniające żydowskim dzieciom życiorysy. To wszystko pozwalało na kierowanie ich
do zakładów opiekuńczych jako polskie sieroty. W 1965 roku otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród
Narodów Świata – najważniejsze izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie.
Nasz gość, Jarosław Górski – pisarz, krytyk literacki, autor książek dla dorosłych i dla dzieci
zabrał nas w przeszłość na niezwykłą lekcję historii. Nie zabrakło ciekawostek historycznych
o życiu i kulturze społeczeństwa żydowskiego. W ciekawy sposób przedstawił zarys emigracji tej
społeczności w Europie, a my, słuchacze, choć trochę mogliśmy poznać i zrozumieć życie Żydów.
Korzystając z okazji, chciałabym serdecznie podziękować dyrektorce Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ewie Odolczyk za umożliwienie zorganizowania tego ciekawego
wydarzenia kulturalnego właśnie w murach zarządzanej przez nią szkoły.
Jeżeli ktoś z Was, drodzy Czytelnicy, chciałby zgłębić swoją wiedzę na temat życia i działalności Ireny Sendlerowej, serdecznie zapraszam do Biblioteki Gminnej, gdzie znajdą Państwo następujące książki: „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej” Anny Mieszkowskiej (książka dostępna
w GBP w Teresinie Al. XX-lecia 32) oraz „Sendlerowa w ukryciu” Anny Bikont (książka dostępna
w Filii w Szymanowie).
Aleksandra Starus, dyrektor GBP Teresin
(źródło: wikipedia.org)
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Retorycznie
i kabaretowo
w TOK-u

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem
cieszyły zorganizowane już po raz szesnasty
przez Teresiński Ośrodek Kultury Teresińskie
Dni Retoryki. Na scenie swoje umiejętności
prezentowali dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy. Laureaci konkursu awansowali
do kolejnego szczebla retorycznych zmagań.
W Powiatowych Dniach Retoryki udział wzięli najlepsi z całego powiatu sochaczewskiego.
Jednak i w tej imprezie klasę pokazali nasi
uczniowie, którzy zasłużenie stanowili większość wśród nagrodzonych. Organizatorzy
nagrodzili najlepszych mówców tradycyjnymi
statuetkami Cyceronów. Czołowi kabareciarze
odebrali pamiątkowe Satyry. Oto lista laureatów z Gminy Teresin podczas rywalizacji powiatowej:
Kategoria „Poezja”, kl. I-III: Złoty Cyceron – Marcelina Więsek (SP Teresin), Srebrny
Cyceron – Laura Gołębiewska (SP Paprotnia),
Brązowy Cyceron – Szymon Mikołajczyk (SP
Teresin), wyróżnienia – Krzysztof Bajurski (SP
Paprotnia), Gabriela Wilczyńska (SP Teresin).
Kategoria „Poezja”, kl. IV-VI: Złoty Cyceron – Łucja Żochowska (SP Teresin), wyróżnienie – Alicja Werle (SP Teresin).
Kategoria „Proza”, kl. IV-VI: Złoty Cyceron
– Kalina Staszewska (SP Teresin).
Kabaret: Złoty Satyr – Grupa teatralna Maska, wyróżnienie – Dominika Dylik (SP Paprotnia).
Kl. VII – VIII SP i kl III gimnazjalne
Kategoria „Poezja”: Złoty Cyceron – Julia
Rumińska (SP Teresin), Brązowy Cyceron –
Wiktoria Rogińska (SP Teresin).
Kategoria „Proza”: Srebrny Cyceron – Maria Walczak (SP Teresin), Brązowy Cyceron –
Julia Paluchowska (SP Teresin).
Kategoria „Wystąpienie publiczne”: wyróżnienia – Urszula Żochowska (SP Teresin)
i Małgorzata Kaczmarek (SP Teresin).
Kategoria Kabaret: Złoty Satyr – Aleksandra Sobota (SP Teresin), Srebrny Satyr – Grupa
teatralna Maska, Julia Rumińska (SP Teresin),
wyróżnienia – Damian Chojnacki i Ignacy Załuski (SP Teresin).
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Św. Mikołaj na Skwerze Niepodległości
Takich Mikołajek w gminie Teresin chyba jeszcze nie było. Kiedy na
obiekt Dworca TO.Kultura zawitał św. Mikołaj, radości wśród tłumów
nie było końca. Szczególnie wśród bardzo licznie przybyłych dzieci.
W czwartkowy wieczór 6 grudnia br. do Teresina dotarł jakże oczekiwany gość. Mikołaj ze swoimi Śnieżynkami częstowali słodkościami,
wspólnie pozowali do zdjęć z całymi rodzinami. A to nie wszystkie

atrakcje przygotowane dla uczestników teresińskich Mikołajek. Imprezę otworzył wójt Marek Olechowski, a zaraz potem wszyscy zostali
zaproszeni do kina na bajkowy wieczór. Inni zwiedzali wystawę prac
plastycznych przygotowaną przez dzieci, młodzież i dorosłych z sekcji
Teresińskiego Ośrodka Kultury. Zabawy i uśmiechu podczas tego wieczoru z pewnością nie brakowało!

Świąteczne spotkanie w sołectwie
Granice Osiedle
W sobotni wieczór, 8 grudnia br., na terenie jednostki strażackiej OSP Teresin odbyła się druga edycja świątecznego spotkania pod nazwą Strażackie
Mikołajki. Około godziny 17.00, wśród jesienno-zimowych ciemności rozległy się dźwięki wozu strażackiego, którym na świąteczne spotkanie dotarł
Mikołaj, aby razem z liczną grupą dzieci i dorosłych oficjalnie rozpocząć imprezę. Po uroczystym przywitaniu Mikołaja rozpoczęło się gromkie odliczanie, aby wspólnie rozświetlić choinkowe dekoracje. Następnie Mikołaj obdarowywał zgromadzone dzieci prezentami, a Marek Jaworski, zastępca wójta
Gminy Teresin, obdarowywał dzieci słodyczami. Podczas świątecznego spotkania można było również częstować się gorącymi kiełbaskami z ogniska.
Organizatorami Strażackich Mikołajek i sponsorami upominków dla
dzieci byli: Sołectwo Granice Osiedle, Przedszkole Figiel w Granicach, Gmina Teresin, Bank Spółdzielczy w Teresinie oraz Jednostka OSP Teresin.
Źródło: teresin24.pl

Seniorzy z olimpijskim pucharem
Po raz kolejny reprezentacja teresińskiego Klubu Seniora „Radosna Jesień” stanęła
do rywalizacji podczas Olimpiady Seniorów,
której stawką był Puchar Burmistrza Miasta
Sochaczew. Tym razem, w środę 14 listopada
br., w sochaczewskiej hali sportowej była bezkonkurencyjna zdobywając główne trofeum.
Podczas imprezy na jej uczestników czekały konkurencje intelektualne, rekreacyjne
i sprawnościowe.
Skład „Radosnej Jesieni”: Hanna Kamińska,
Ewa Lewandowska, Zofia Miazgowska, Teresa
Fedec, Regina Ciarka, Katarzyna Borkowska,
Alina Banaszek oraz Jan Pyzik. Gratulujemy!
Tradycyjnie Olimpiadę Seniora poprowadził
Marcin Odolczyk.
Gratulujemy!
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MASZYNY
NARZĘDZIA
PRZYCZEPY

budowa
remont
ogród
hobby

n Nowe profesjonalne maszyny
i narzędzia z atestami.
n Przyczepki.

605 507 605
96-515 TERESIN | UL. TOROWA 2A

Firma

LUKAS

okna, drzwi, parapety, rolety
sprzedaż – montaż – transport
wulkanizacja i mechanik
sprzedaż opon nowych i używanych!

tel. 518 354 430

PAPROTNIA ul. SOCHACZEWSKA 61A

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

JABŁKA
Gospodarstwo Sadownicze A. i K. Ciołkowscy
zaprasza po jabłka. Sprzedaż detaliczną
prowadzimy od 15 lat, oferujemy jabłka wielu
odmian. Na miejscu możliwość degustacji.
Sprzedajemy również sok jabłkowy
i przetwory ze śliwek.
PAWŁOWICE 66 – naprzeciw
Stajni Blueberry.
tel. 666 522 798, 600 933 326
godz.: 9.00 – 19.00

Zapisy 726 718 849
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Sprzedam mieszkanie 64 m2
przy ul. Granicznej w Granicach
gm. Teresin

tel. 693 854 704
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Niepodległościowy Mazurek
Jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczczono w Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie w wyjątkowy sposób. Było wspólne śpiewanie hymnu, program
artystyczny przygotowany przez klasy II, a na koniec podsumowanie
rodzinnego konkursu kulinarnego „Mazurek na 100 lat Niepodległej”.
Zainteresowanie konkursem było ogromne, wpłynęło ponad 70 pachnących i smakowitych ciast. Uczniowie wraz z rodzinami wykonali
przepiękne mazurki, ozdobione symbolami narodowymi, postaciami
żołnierzy, logo obchodów i okolicznościowymi napisami.
Przyznano aż 7 nagród głównych, 15 wyróżnień i 51 nagród za
udział w konkursie, ufundowanych przez Radę Rodziców oraz firmy
Lamela z Łowicza i BioPlanet z Leszna. Wszystkie prace zostały wyeksponowane przez organizatorów, nauczycieli klas II, na ogromnym
stole, skąd po uroczystości zabrano je do sal lekcyjnych. Tam odbyło się
wspólne świętowanie i degustacja mazurków oraz okolicznościowych
biało-czerwonych ciasteczek.
Dodać należy, że od wielu lat rodzinne konkursy cieszą się w szkole
dużym zainteresowaniem. Było wspólne wykonywanie szopek bożonarodzeniowych, palemek, baranków i pisanek wielkanocnych. I tym
razem nasi uczniowie i ich rodziny nie zawiedli, dzięki czemu obchody
stulecia niepodległości były nie tylko bardzo uroczyste, radosne, ale i…
słodkie.
SP Teresin

Dumni Z Polski
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni zdali
egzamin z patriotyzmu na ocenę celującą.
W przeddzień 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Wspólnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję ,,Rekord
dla Niepodległej”, śpiewając hymn narodowy
o godzinie 11:11. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem w formie inscenizacji przypomniały ważne wydarzenia naszej
historii. Wiersze i pieśni legionowe głośno
rozbrzmiewały w odświętnie udekorowanej
sali gimnastycznej. Na zakończenie uczestnicy akademii krzyknęli: KOCHAM CIĘ,
POLSKO! Okrzyk ten, płynący z głębi serca,
był wyrazem miłości Ojczyzny.
Zbigniew Biederka

Niezapomniana noc filmowa
Wszystko zaczęło się przed godziną 19.00 w piątkową listopadową noc. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Paprotni
pod baczną opieką nauczycieli: Jolanty Daczko, Magdaleny
Kopko i Zbigniewa Biederki uczestniczyli w niezwykłej nocy
filmowej. Szkolna sala lekcyjna zamieniła się w przytulny,
mały hotel. Dzieci z wielkim entuzjazmem rozkładały materace, śpiwory, koce, poduszki i swoje maskotki – przytulanki.
Głównym celem było obejrzenie wartościowych filmów. Nie
zabrakło też gier, zabaw i dyskusji. Noc filmowa to wspaniały sposób integracji oraz spędzania wolnego czasu. W naszej
szkole nie ma miejsca na nudę!
Zbigniew Biederka
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Sukcesy na międzynarodowej macie
Bardzo dobra postawa naszych najmłodszych zawodników LKS Mazowsze Teresin w XXII Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Zapaśniczym w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów zaowocowała
kilkunastoma medalami. W zawodach udział wzięło 147 zawodników i zawodniczek z 16 klubów oraz reprezentacja Czech.
I miejsca zajęli: Maciek Chojnacki (kat. wag. 28 kg), Dawid Bielski (kat.
wag. 31kg), Karolina Zień (kat. wag. 43 kg), Adrian Kowalski (kat. wag.
48 kg), Krzysztof Chudecki (kat. wag. 96 kg).
II miejsca zajęli: Braian Kowalski (kat. wag. 43 kg), Maciej Skworoda (kat.
wag. 53 kg).
III miejsca zajęli: Bartek Wakszyński (kat. wag. 28 kg), Dawid Kur (kat.
wag. 31 kg), Mateusz Kierzkowski (kat. wag. 33 kg), Karol Selerski (kat. wag.
35 kg) i Kacper Chojnacki (kat. wag. 39 kg).
Tym razem poza podium znaleźli się Seweryn Grądzik, Daniel Grodzki
i Olek Bielski. Jeszcze raz wszystkim zawodnikom i trenerom gratulujemy!

Srebrny debel
Wójt Marek Olechowski i radny Hubert Konecki wywalczyli wspólnie srebrny medal w grze podwójnej podczas tegorocznych Halowych
Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie! Już po raz ósmy w ośrodku Kampinosport w Starych Babicach rywalizowali pracownicy Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych, Miejskich i Gminnych, radni Rad
Gmin, Miast, Powiatów i Sejmików oraz kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Miastu. Wśród nich nasi reprezentanci. Debel
Olechowski/Konecki tradycyjnie nie zawiódł, tym razem zdobywając
na halowym korcie tytuł krajowych wicemistrzów. Na starcie kategorii

Open w grze podwójnej stanęło 16 par. Dla obu naszych samorządowców był to kolejny sukces na tenisowej arenie – praktycznie z każdej
edycji Mistrzostw Polski Samorządowców wracali z medalowym dorobkiem. Kto wie, czy gdyby nie kontuzja tuż przed tegorocznym finałem,
nie zgarnęliby złota. Gratulujemy!
Organizatorem zawodów, które odbyły się od 7 do 9 grudnia br.,
była Gmina Teresin, a patronatem rozgrywki objęły: Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego oraz Gmina Stare Babice.

Łuczników celne strzały
Podczas ogólnopolskich zawodów w Radomiu w znakomity sposób dała o sobie znać nasza łucznicza kadra LKS
Mazowsze Teresin. Cztery medale to znaczący dorobek wywalczony w Memoriale J. Trześniewskiego. Złoto wystrzelał Dominik Kozłowski. Turniej zakończył jako zwycięzca
w kategorii junior w strzelaniu na 2 x 18 metrów. Zdobył
w sumie 566 pkt. Wśród juniorek równie znakomicie strzelała Natalia Skrok, stając się najskuteczniejszą wśród pozostałych silnych rywalek. Na drugiej pozycji uplasowała się
Asia Świerżewska. Z kolei w kategorii juniorek młodszych
srebrny medal wystrzelała Marysia Małolepsza. Zawody
w Radomiu otworzyły sezon halowy, dlatego też rezultaty
naszych łuczników i łuczniczek budzą nadzieję na kolejne
sukcesy podczas nadchodzącej zimy. Gratulując, trzymamy
kciuki!

