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Słowa ojca Kolbego: „Tylko sama miłość jest 
twórcza” górują nad polityką, egoizmem, prze-
mocą i  zaślepioną pychą ludzi żyjących bez 
Ewangelii. Ono powinno się wyryć w  naszych 
duszach i w nowej historii świata.

Paweł VI, Homilia podczas Mszy Świętej 
beatyfikacyjnej,

Watykan – 17.10.1971 r.

Gmina Teresin po raz siedemnasty go-
ściła delegatów Związku Gmin Związanych 
z  Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Do Niepokalanowa przybyli przedstawicie-
le samorządowców z  Pabianic, Oświęcimia 
i  Zduńskiej Woli – miejsc, w  których swoją 
obecność szczególnie zaznaczył św. Maksy-
milian. Gospodarzami spotkania, które od-
było się w dniach 15-16 lutego, były władze 
gminy Teresin na czele z  wójtem Markiem 
Olechowskim oraz Klasztor Ojców Francisz-
kanów w  Niepokalanowie. Zjazd miał miej-
sce w  związku z  78. rocznicą aresztowania 
i wywiezienia Ojca Maksymiliana na Pawiak.

Podczas piątkowego posiedzenia robo-
czego wybrano nowy zarząd i ustalono skład 
delegatów na najbliższą kadencję. Prezesem 
Związku został wybrany jednogłośnie wice-
wójt Marek Jaworski. Naszą gminę będą repre-
zentowali w nim jeszcze wójt Marek Olechow-
ski i radny Zbigniew Biederka. Podsumowano 
także minioną działalność oraz omówiono 
m.in. organizację VII. Masowego Biegu Ulicz-

nego ,,Maksy Mila” w  Pabianicach w  dniu 6 
października 2019 roku. Przyznano Patronaty 
Honorowe Międzynarodowemu Festiwalowi 
Filmów Niepokalanów 2019 we Wrocławiu 
oraz V. Turniejowi Dwóch Świętych w  Zduń-
skiej Woli (czerwiec 2019).

Sobotniej Mszy św. przewodniczył i homi-
lię wygłosił franciszkanin o. Zbigniew Rzezak. 
Przybyłych gości przywitał gwardian Niepo-
kalanowa o. Grzegorz M. Szymanik. Obecni 
byli prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, 
zastępca prezydenta Pabianic Marek Gryglew-
ski, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut 
oraz gospodarz – wójt Gminy Teresin Marek 
Olechowski i  jego zastępca Marek Jaworski. 
Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie.

W  swojej homilii o. Zbigniew Rzezak pod-
kreślił, że życie św. Maksymiliana było opieczę-
towane przedziwną wprost obecnością Matki 
Bożej i świętych, którzy ukochali Niepokalaną. 
Kaznodzieja zestawił poczynania franciszkani-
na z Niepokalanowa z pięcioma zasadami życia 
siedmiu świętych założycieli Zakonu Serwitów. 
Zwrócił szczególną uwagę na jego wierność 
Kościołowi, niezwykłą miłość do Niepokalanej, 
użyteczność dla innych, dążenie do świętości, 
założenie Rycerstwa Niepokalanej oraz inne 
dzieła, których fundamentalnym zadaniem 
była odpowiedzialność za zbawienie i drogę do 
świętości wszystkich ludzi.

Po uroczystej Mszy św. gospodarze i goście 
XVII. Zjazdu Związku Gmin Związanych z Ży-
ciem św. Maksymiliana Marii Kolbego złożyli 
kwiaty przy jego pomniku usytuowanym na 
placu przed niepokalanowską bazyliką.

Przypomnijmy, że Związek Gmin Związa-
nych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin: 
Gminy Teresin, Miasta Oświęcim, Miasta Pa-
bianice oraz Miasta Zduńska Wola. Związek 
powołano w  celu podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć promujących miejsca związa-
ne z  życiem i  kultem osoby św. Maksymilia-
na Kolbego. Działa w  szczególności poprzez: 
współpracę z  instytucjami krajowymi i  zagra-
nicznymi w  zakresie popularyzacji wartości 
symbolizowanych przez św. Maksymiliana 
Kolbego na tle działalności i  funkcjonowa-
nia jednostek samorządu terytorialnego, po-
pularyzację miejsc o  walorach turystyczno-

-pielgrzymkowych związanych z  jego życiem, 
podejmowanie i  wspieranie przedsięwzięć 
gospodarczych, kulturowych oraz całego po-
tencjału członków Związku, organizowanie 
imprez, koncertów, wystaw itp., wspieranie 
działalności naukowej związanej z osobą świę-
tego, prowadzenie działalności wydawniczej 
i informacyjnej oraz upowszechnianie kultury 
i  dziedzictwa kulturowego związanego z  po-
stacią założyciela Niepokalanowa – niezłom-
nego rycerza miłości bliźniego.

Tomasz Daczko

XVII. Zjazd delegatów
Związku Gmin Związanych z Życiem 

św. Maksymiliana Marii Kolbego
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Z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina 
Teresin w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” 
otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury. 

W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten 
złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza 
działania władz samorządowych zmierza-
jące do stworzenia na terenie gminy wa-
runków dla rozwoju szeroko pojętej kultury 
(finansowanie, inwestycje, działalność kultu-
ralno-oświatowa). Wyróżnienie to jest zasługą 
m.in. prężnie działającego Teresińskiego Ośrodka 
Kultury, który  organizuje wiele przedsięwzięć o zasięgu 
nie tylko gminnym i powiatowym, ale także ogólnopolskim. Przy-
pomnijmy, że TOK wypromował takie imprezy jak Ogólnopolski Fe-
stiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych 

„Galimatias”, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki, Teresiński Przegląd 
Sztuk Plastycznych „Tygiel”, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej 

„Mrowisko”, Festiwal Piosenki z Duszą. W ośrodku 
tym działa też wiele sekcji artystycznych oraz 

profesjonalne studio nagrań BoTOKs.  
Potwierdzeniem przyznania Tytułu 

Wzorowa Gmina jest certyfikat, na którym 
informację o  przynależności do grona naj-
lepszych samorządów RP zapisano w trzech 
językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Organizatorem konkursu jest Wydawnic-
two Europa Press Media, które opisując pracę 

wyróżniających się samorządów w kwartalniku 
„Życie Regionów”, promuje misję „Ucz się od najlep-

szych”! Przedstawia nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzi-
nach życia publicznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia i opiece spo-
łecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii, kulturze i sporcie.

Tomasz Daczko

Prosto
z Gminy
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Prosto z Gminy Witam serdecznie i dzięku-
ję, że w natłoku codziennych spraw znalazł Pan 
chwilę dla naszych Czytelników. Panie Prze-
wodniczący, czym zajmuje się Pan na co dzień? 
Proszę przybliżyć nam swoją osobę.

Bogdan Linard Jestem radnym z  okręgu, 
który obejmuje miejscowości: Budki Piasec-
kie, Dębówka, Kawęczyn, Stara Piasecznica 
i  Witoldów. Działam w  samorządzie od dwu-
dziestu lat. Od 2006 roku jestem w kolejnych 
kadencjach Przewodniczącym Rady Gminy. 
W  roku 1997 zostałem wybrany na Przewod-
niczącego Gminnego Komitetu Telefonizacji 
gminy Teresin. W  okresie, kiedy działał mój 
komitet, zostały położone 
główne magistrale telefonicz-
ne na terenie naszej gminy 
i  włączonych do sieci zostało 
ok. 2000 abonentów. W  tym 
okresie poznałem też codzien-
ne problemy mieszkańców 
naszej gminy. W  1998 roku 
postanowiłem wystartować 
w  wyborach samorządowych. 
Mieszkańcy mojego okręgu mi 
zaufali i  pozwolili reprezento-
wać ich sprawy w radzie gminy. 
W  kadencji 1998-2002 pełni-
łem funkcję Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej. Radny 
gminy jest funkcją społeczną. 
Zawodowo pracuję w  firmie 
KABELTECHNIK Sp.z.o.o 
w  Płochocinie na stanowisku 
koordynatora ds. jakości oraz zarządzam pra-
cownikami na hali montażowej. W  wolnym 
czasie lubię wraz z żoną podróżować po Polsce 
i  nie tylko. Uwielbiamy lasy, lubimy pooddy-
chać świeżym powietrzem – cieszyć się piękną 
przyrodą, która nas otacza i  odstresować się 
po ciężkiej pracy, a przy okazji pozbierać tro-
chę grzybów.

PzG Decyzją radnych został Pan po raz ko-
lejny wybrany przewodniczącym Rady Gminy 
Teresin. Organizowanie pracy Rady to spore wy-
zwanie, czy wręcz przeciwnie, raczej przyjemny 
obowiązek?

BL Przede wszystkim chciałbym z  tego 
miejsca podziękować moim wyborcom za 
ogromne zaufanie oraz radnym, którzy po 
raz kolejny powierzyli mi pełnienie zaszczyt-
nej funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 
Teresin. Zgodnie ze Statutem Gminy, do mo-
ich obowiązków należy przygotowanie sesji, 
ustalenie porządku obrad, ustalenie terminu 
i  miejsca obrad sesji, zapewnienie dostarcze-
nia radnym projektów uchwał oraz innych 
niezbędnych materiałów z  nimi związanych, 
zapewnienie dostępu radnym do poszczegól-
nych sprawozdań jednostek organizacyjnych 
Gminy na 7 dni przed sesją i ustalenie listy za-
proszonych gości.

PzG Na przestrzeni lat kompetencje Rady 
Gminy zmieniały się. Jakie najważniejsze róż-

nice dostrzega Pan pomiędzy możliwościami 
radnych z lat 90 a tymi dzisiejszymi?

BL Kompetencje Rady Gminy na prze-
strzeni 30 lat się generalnie nie zmieniły. Do 
roku 2002 rada Gminy wybierała wójta jako 
władzę wykonawczą. Od szesnastu lat wójt 
jest wybierany w  wyborach bezpośrednich 
przez wszystkich mieszkańców gminy, ale jego 
zadaniem jest wykonywanie zadań uchwalo-
nych przez radę, ponieważ to Rada jest władzą 
uchwałodawczą. Wójt przedstawia projekty 
uchwał, wytycza kierunki rozwoju gminy, któ-
re muszą być zaakceptowane przez Radę. Aby 
rozwój gminy był harmonijny, musi zachodzić 

dobra współpraca rady z  wójtem. Jest takie 
przysłowie: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje 
i ono właśnie najlepiej definiuje moją filozofię 
pracy w Radzie Gminy.

PzG Jakie najważniejsze zadania stoją obec-
nie przed Radą Gminy?

BL Niewątpliwie jest to realizacja właści-
wego, harmonijnego kierunku rozwoju całej 
gminy.

PzG Czy jest coś takiego, co chciałby Pan 
zmienić albo wprowadzić, jeżeli chodzi o pracę 
teresińskiej Rady?

BL Obecnie z Wójtem Markiem Olechow-
skim planujemy stworzyć stałe miejsce, gdzie 
odbywałyby się sesje. Dobrym miejscem do 
posiedzeń radnych jest sala kinowa w budyn-
ku „Dworzec TO Kultura”. Obecnie sala ta jest 
przystosowywana do tego celu.

PzG Jak Pan ocenia dotychczasowe osią-
gnięcia władz gminy obecnej kadencji, a  więc 
i swoje? Z czego Pan tym razem jako radny jest 
najbardziej dumny, a co wypadałoby uznać za 
porażkę?

BL Ocenę dotychczasowych władz gminy 
pozostawiam mieszkańcom naszej gminy. To 
w  wyborach. mieszkańcy zawsze oceniają na-
szą pracę. Dotychczas mieszkańcy głosowali 
co 4 lata, obecnie po zmianie ordynacji wybor-
czej, kadencja radnych trwa 5 lat. Wyniki ostat-
nich wyborów samorządowych potwierdzają, 

iż program Komitetu Niezależni plus Zdrowie 
jest akceptowany przez większość społeczeń-
stwa naszej gminy. Jako radny i Przewodniczą-
cy jestem dumny z wielu nagród i odznaczeń 
dla naszej gminy, w tym kilkukrotnych wyso-
kich miejsc w prestiżowym rankingach: ,,Złota 
100 Samorządów‘’, Aktywizacja sportowa dzieci 
i młodzieży czy Zrównoważony Rozwój Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego.

W lutym tego roku z Wójtem Markiem Ole-
chowskim odebraliśmy nagrodę w  konkursie 

„Wzorowa Gmina”, którego organizatorem jest 
Wydawnictwo Europa Press Media. W  tym 
konkursie przyznano nam tytuł Lidera Kul-

tury. Do przyznania tej nagrody 
przyczynił się między innymi 
zrealizowany w  ubiegłym roku 
projekt ,,Dworzec TO.Kultura” 
z  unijnym dofinansowaniem 
w wysokości 3 milionów 134  ty-
sięcy złotych.

PzG Jako Przewodniczący 
Rady Gminy często reprezentuje 
Pan samorząd zarówno na ze-
wnątrz, jak i  przed mieszkańca-
mi. Zdaje się, że wywiązywanie 
się z tej powinności sprawia Panu 
dużo satysfakcji? Tym bardziej, że 
obserwatorzy często komplemen-
tują Pana nienaganny ubiór i styl 
wypowiedzi. Lubi być Pan „twa-
rzą teresińskiego samorządu”?

BL Jako przewodniczący rady 
często jestem zapraszany na róż-

ne spotkania z  mieszkańcami gminy. Każde 
z nich są cennym doświadczeniem i przynoszą 
dużą satysfakcję…

PzG Razem z  Wójtem Markiem Olechow-
skim jesteście Panowie z  tego samego  ugrupo-
wania. Czy to oznacza, że Wójt może zawsze 
liczyć na Pana  wsparcie? Czy jednak ma Pan 
własną ocenę naszych spraw nie zawsze zgodną 
z wizją Wójta?

BL Tak. Wraz z  Wójtem Markiem Ole-
chowskim jesteśmy w jednym klubie Niezależ-
ni plus Zdrowie. Ze względu na to, że jesteśmy 
z jednego klubu, to na klubie są wytyczane kie-
runki rozwoju gminy. To tu ścierają się nasze 
poglądy w  sprawie rozwoju gminy. Są nieraz 
różnice zdań, ale poprzez dyskusję dochodzi-
my do wypracowania właściwej strategii roz-
woju i jej kierunków.

PzG Katalog zadań zapisanych w  Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 
2019-2031 jest bardzo szeroki. Czy mógłby Pan 
wskazać najważniejsze priorytety na najbliższą 
kadencję Rady Gminy Teresin?

BL Obecnie realizujemy Odnawialne Źró-
dła Energii, duży i  pionierski w  skali Polski 
projekt wspólnie z gminami Sochaczew, Nowa 
Sucha i  Rybno, z  unijnym dofinansowaniem 
ponad 7,5 mln zł. Na Osiedlu Granice po-
wstaje ,,Punkt Obsługi Turysty”, a na stadionie 

Wywiad z Przewodniczącym Rady 
Gminy Teresin Bogdanem Linardem

ciąg dalszy na str. 22
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5 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w sali widowi-
skowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” 
odbyła się IV. w tej kadencji sesja Rady Gminy 
Teresin. Było to niezwykle pracowite popołu-
dnie, ponieważ radni podjęli łącznie trzydzieści 
pięć uchwał, w tym tę najistotniejszą, dotyczącą 
Statutu Gminy Teresin.

Radni podjęli m.in. uchwały w  sprawach: 
nadania nazwy ulicy w Masznie (ul. Szyszkowa) 
oraz zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gmi-
ny Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącej 
nadania nazw ulicom w miejscowościach Gra-
nice i  Seroki-Wieś, nabycia niezabudowanych 
nieruchomości położonych w  Nowej Piasecz-
nicy, wyrażenia zgody na zawarcie umowy uży-
czenia nieruchomości położonej w  Granicach 
oraz zmiany uchwały nr XXXIX/230/2017 
z  dnia 28 lipca 2017 r. w  sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Rada Gminy wybrała swojego reprezentanta 
do stowarzyszenia pod nazwą „Związek Gmin 
Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego”. Został nim radny Zbigniew Biederka, 
który od wielu już lat reprezentuje naszą gminę 
w tym gremium.

W dalszej części obrad głos zabrał Marek Ole-
chowski – wójt gminy, który przedstawił projekt 
uchwały w  sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Teresin. Poinformował, że Rada Gminy przy-
jęła swój statut 31 października 2018 r. Został 
on następnie przesłany do Wydziału Nadzoru 
Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Warszawie. W wyniku kontroli tego do-
kumentu wskazano, co należy w nim poprawić. 
Jak podkreślił wójt Olechowski były to poprawki 
czysto kosmetyczne, które nie wpłynęły na war-
tość dokumentu, jego rozumienie i  treść. Przy-
pomnijmy, że Statut to zasadniczy dokument dla 
funkcjonowania każdej gminy. To właśnie statut 
określa jej ustrój i to właśnie w nim zapisane są 
przepisy dotyczące organizacji, zakresu i  sposo-
bu działania gminy i Rady Gminy.

Aktualnie obowiązujący Statut Gminy Tere-
sin został dostosowany do Ustawy ze stycznia 
2018 r. wprowadzającej zmiany, które należa-
ło uwzględnić w  statucie gminy. Są to m.in.: 
wydłużenie kadencji do 5 lat, obligatoryjność 
budżetu obywatelskiego czy konieczność po-
wołania komisji skarg, wniosków i  petycji. 
Nowelizacja wprowadziła też obowiązek prze-

prowadzania głosowań na posiedzeniach rad 
za pomocą urządzeń umożliwiających sporzą-
dzenie i  utrwalenie imiennego wykazu głoso-
wań radnych oraz transmitowania i utrwalania 
obrad rad za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Ustawodawca doprecyzował też, 
ilu najmniej radnych może utworzyć klub rad-
nych, istotnie rozszerzył uprawnienia kontrolne 
radnych, dookreślił znaczenie i tryb udzielania 
odpowiedzi na interpelacje radnych przez wój-
ta, wprowadził obowiązek wójta składania ce-
lem rozpatrzenia przez radę raportu o  stanie 
gminy oraz ustanowił ustawową obywatelską 
inicjatywę uchwałodawczą.

Następnie radni zajęli się zmianami w  sta-
tutach poszczególnych sołectw. Jak poinformo-
wał wójt Olechowski, najważniejszą z nich jest 
wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej do 
pięciu lat, co odpowiada kadencji Rady Gmi-

ny. Wyjaśnił jednocześnie, iż zarówno sołtys 
jak i  członkowie rady sołeckiej mogą być wy-
brani wyłącznie po przeprowadzeniu wyborów. 
Oznacza to, że nawet w przypadku zgłoszenia 
się tylko jednego kandydata na sołtysa, wy-
bory należy przeprowadzić, a  odstąpienie od 
przeprowadzania głosowania jest niedopusz-
czalne. Inną istotną zmianą jest to, że w  przy-
padku nieważności zebrania z  powodu braku 
kworum (wymagana jest obecność co najmniej 
1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowa-
nia), następuje powtórzenie zebrania po upły-
wie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych 
mieszkańców sołectwa. Dla dokonania ważne-
go wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu 
wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 

1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowa-
nia. O ile jednak w wyznaczonym terminie na 
zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wy-
bory przeprowadza się po upływie 15 minut, 
bez względu na liczbę obecnych mieszkańców 
sołectwa. Omówione powyżej zmiany poprze-
dzone zostały konsultacjami społecznymi we 
wszystkich sołectwach. Za proponowanymi 
zmianami opowiedziała się znakomita więk-
szość mieszkańców sołectw naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Li-
nard przedstawił następnie informację o  dzia-
łaniach w  okresie międzysesyjnym. Poinfor-

mował m.in.: o  sprawozdaniu z  wysokości 
średniej wynagrodzeń nauczycieli zatrudnio-
nych w  szkołach prowadzonych przez Gminę 
Teresin w roku 2018, o opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotyczącej prawidłowości pla-
nowanej kwoty długu gminy oraz o  unieważ-
nieniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
Uchwały Rady Gminy Teresin z dnia 4 grudnia 
2018 r. w  sprawie udzielenia dotacji na rzecz 
Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja 
Apostoła w  Pawłowicach na wykonanie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków.

W  ostatniej części obrad wójt Marek Ole-
chowski przedłożył obecnym na sesji informa-
cję na temat swej pracy w  okresie pomiędzy 
sesjami. Do najważniejszych działań wójta 
w tym okresie należały m.in.: sprawy dotyczące 
dozorowania terminowości realizacji inwestycji 
gminnych: „Przystanek Granice – Punkt Ob-
sługi Turysty w Gminie Teresin” oraz zaplecza 
sportowego GOSiR w  Teresinie. W  okresie 
między sesjami wójt wydał szereg zarządzeń 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem gmi-
ny oraz odbył wiele spotkań, m.in. spotkanie 
w  Ministerstwie Infrastruktury z  pełnomoc-
nikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego Mikołajem Wildem z przed-
stawicielami samorządów trzech gmin, w  któ-
rych planowana jest rezerwacja terenu pod CPK 
oraz z  inwestorami planującymi na terenie Te-
resina Gaju i  Topołowej założenie firm o  cha-
rakterze logistycznym.

Minutą ciszy radni uczcili pamięć śp. Jana 
Mitrowskiego, mieszkańca Maurycewa, który 
był radnym I. kadencji.

Tomasz Daczko
Projekty uchwał są zamieszczone na stronie 

bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” 
– „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można zobaczyć na stronie 
bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” 

– „Archiwum Nagrań”.

Radni przyjęli nowy Statut Gminy
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Stoiska wystawiennicze, mnóstwo atrakcji dla gości, otwarty każdy 
zakamarek szkoły. W  środę, 13 stycznia br. Zespół Szkół im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego odwiedzali zarówno zainteresowani podję-
ciem tu nauki, ale też rodzice przyszłych i obecnych uczniów. Powodem 
spotkania była inauguracja nowego przedsięwzięcia pod nazwą Piknik 
Zawodowy. Wśród obecnych nie zabrakło wicestarosty sochaczewskie-
go Tadeusza Głuchowskiego oraz Urszuli Opasiak, dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Edukacji.

Punktualnie o godz. 15.00 w sali konferencyjnej teresińskiej szkoły 
rozpoczęła się część oficjalna Pikniku. Bardzo się cieszę, że przybyliście 
Państwo na nasze wydarzenie. Z jednej strony młodzież zainteresowana 
podjęciem nauki w  na-
szej szkole, rodzice przy-
szłych uczniów, z drugiej 
partnerzy szkoły, czyli 
firmy i  instytucje, z  któ-
rymi aktywnie współ-
pracujemy, a  także na-
sza kadra nauczycieli. 
Możemy dziś wspólnie 
porozmawiać na temat 
kształcenia praktycz-
nego w  naszej placówce 

– tymi słowami witała 
przybyłych Ewa Odol-
czyk, dyrektor ZS Tere-
sin i  pomysłodawczyni 
Pikniku Zawodowego. 
W  ciągu kilku godzin 
przez szkolne korytarze 
przewinęło się mnóstwo 
gości, nie tylko zaintere-
sowanych kształceniem, 
ale też poszukujących 
pracy, bo taką też możliwość oferowało to przedsięwzięcie. Jednak naj-
większą grupę stanowili uczniowie kończący w tym roku szkolnym kla-
sy trzecie gimnazjum i klasy ósme podstawówki. Być może to przyszli 
kandydaci do podjęcia nauki w teresińskim Zespole Szkół. Oferta dla 
nich jest naprawdę bogata. Mamy bardzo dobre warunki lokalowe, wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, odpowiednio wyposażone klasopra-
cownie. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów finan-
sowanych z funduszy europejskich, a na horyzoncie jest czwarty. Staramy 
się bowiem o  udział w  projekcie zatytułowanym „Ponadnarodowa mo-
bilność uczniów” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Możliwości rozwoju przygotowaliśmy dla uczniów bardzo dużo 

– mówi dyrektor Odolczyk.
Przypomnijmy, że kierowana przez nią placówka kształci w  zawo-

dach technicznych tj. technik mechanik, technik mechanik lotniczy, 
technik logistyk, technik elektroenergetyk, technik mechanizacji rol-
nictwa i  agrotroniki, technik przemysłu mody. Ponadto, prowadzony 
będzie również nabór do szkoły branżowej na kierunkach: kierowca-

-mechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, elek-
tryk. Zespół Szkół od lat stawia na kształcenie zawodowe. Jego popu-
laryzacji miał służyć właśnie Piknik Zawodowy. Przedstawiciele firm 

obecni podczas wydarzenia, zgodnie podkreślali znaczenie współpracy 
z Zespołem Szkół w Teresinie. Jesteśmy zadowoleni z poziomu wiedzy 
naszych praktykantów, z pewnością wielu z nich znajdzie u nas pracę po 
skończeniu nauki w  tej szkole. Będziemy na nich czekać, by uzupełnili 
naszą kadrę, bo ta młodzież ma potencjał – przyznawali przedsiębiorcy.

Z kolei, uczestniczący w spotkaniu wicestarosta Tadeusz Głuchow-
ski podkreślał, iż szkolnictwo zawodowe przez ostatnie lata uległo dość 
znacznym zmianom. Stąd, by dobrze kształcić w tych kierunkach, w któ-
rych nauka odbywa się w murach ZS Teresin jest potrzebna bardzo dobra 
współpraca z  zakładami pracy, z  przedsiębiorstwami, gdzie uczniowie 
mają możliwość odbycia praktyk. Muszę przyznać, że odbywa się ona 

wzorcowo. Wspólnie 
staramy się kształcić 
w  takich zawodach, by 
później młody człowiek 
nie miał problemu ze 
znalezieniem dobrej 
pracy. Wicestarosta nie 
ukrywał też swojego za-
dowolenia z organizacji 
Pikniku Zawodowego. 
Jestem pod dużym wra-
żeniem tej formy spotka-
nia, które daje możliwość 
rozmowy z  pracodawca-
mi. Pani dyrektor zanim 
uruchomi kierunek stara 
się kontaktować z  różny-
mi firmami, które mia-
łyby zapewnić uczniom 
praktyki, a  potem pracę. 
Wachlarz przedmiotów 
oferowanych przez szko-
łę jest duży, poza tym 

małe szkoły mają swój urok, gdyż uczniowie nie są w  nich bezimienni, 
jest mniej problemów wychowawczych, dlatego zachęcam do wyboru wła-
śnie tej szkoły.

Warto dodać, że wśród współpracujących z  Zespołem Szkół w  Te-
resinie firm są m.in. PKP Energetyka, LOT AMS, Koleje Mazowieckie, 
Greiner Packaging, WUZETEM, DBK Group, Dawtona, Grupa Alje-
ka, C.H. Robinson, Loreal, Polskie Młyny, Benepol, Saga Poland, A&B 
Torneria, Abplanalp, a  także Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoź-
ników Drogowych w Polsce.

Przedsięwzięcie skierowane było również do rodziców i  miało na 
celu utwierdzenie ich w przekonaniu, że teresińska placówka jest odpo-
wiednia dla ich dzieci, gdyż stanowi gwarancję zdobycia w przyszłości 
atrakcyjnej pracy. Rodzice mogli porozmawiać z pracodawcami, zapytać 
o zarobki w danej firmie czy pakiety, bo to też są ważne kwestie. Zaś jeśli 
chodzi o młodzież, to mam ogromną nadzieję, że spotkamy się ponownie, 
już we wrześniu, gdy zostaną uczniami naszej szkoły. Wcześniej jednak 
zapraszam jeszcze raz na spotkanie, tym razem podczas Dnia Otwartego, 
który zaplanowaliśmy na drugą połowę kwietnia br. – podsumowała dy-
rektor Ewa Odolczyk. Partnerem idei Pikniku Zawodowego w Teresinie 
było Radio Sochaczew.

Teresin stawia na kształcenie zawodowe

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 6 marca 2019 roku o  godzinie 9.30 
rozmowa o organizacjach pozarządowych w 
Gminie Teresin.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 8 marca 2019 roku o  godzinie 13.10 
rozmowa o organizacjach pozarządowych w 
Gminie Teresin.

94,9 FM 102,7 FM
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Rada Ministrów w 2018 roku ustanowiła wieloletni rządo-
wy program„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
Uchwała weszła w  życie1  stycznia 2019 roku. Jednocześnie 
w  tej dacie utraciła moc dotychczas obowiązująca uchwała 
z  2013 r. w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech 
modułów, z których każdy ma charakter indywidualny i kie-
rowany jest do innego adresata. Moduł 1. i moduł 2. realizo-
wany jest w systemie pomocy społecznej.

Moduł 1 dotyczy dzieci i  młodzieży. Wsparcie udziela-
ne jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy 
wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym 
kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium docho-
dowego, o którym mowa w w/w ustawie:

• 528 zł * 150% = 792 zł dla osoby w rodzinie
• 701 zł *150% = 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub 

szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc ta ma formę posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych.

Moduł II dotyczy osób dorosłych. Wsparcie udzielone może być w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium dochodowego osobom starszym i nie-
pełnosprawnym: (792 zł dla osoby w rodzinie; 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

Przyznanie w  ramach programu pomocy osobom dorosłym, dzieciomi  młodzieży jest możliwe w  przypadku przyjęcia przez gminę odpo-
wiedniego programu osłonowego oraz podwyższenia do 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do posiłku, świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rada Gminy Teresin w grudniu 2018 r. podjęła odpowiednie uchwały do przystąpienia przez gminę do programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019 – 2023”.

1) Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r.
2) Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Agnieszka Wieczorek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiłek w domu i szkole

Teresin, 15 lutego 2019 r.

Szanowni państwo, podatnicy gminy Teresin!
Informuję, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) od września br. Urząd 

Gminy Teresin rozpocznie kontrole podatkowe u osób fizycznych i prawnych na terenie  Gminy Teresin.
Celem kontroli będzie:
1. Kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Weryfikacja rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania.
3. Kontrola zgodności ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek opodatkowania.
Przedmiot kontroli:
1. Powierzchnia gruntów i sposób ich wykorzystania.
2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części i sposób ich wykorzystania.
3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności.
4. Posiadanie środków transportowych.
5. Powstawanie odpadów komunalnych.
Po przeprowadzaniu wstępnej analizy stwierdziliśmy bardzo duże rozbieżności w deklaracjach podatkowych w stosunku do stanu fizycznego.
Informujemy, że podatnicy mogą dokonać ewentualnej korekty informacji i deklaracji podatkowej do końca sierpnia 2019 r.
Gmina nie będzie wyciągać żadnych konsekwencji finansowych. Potraktujemy to zdarzenie jako niezamierzoną pomyłkę.
Od września 2019 r. organ podatkowy, na podstawie wyników kontroli, w przypadku stwierdzenia rażących rozbieżności między stanem 

faktycznym, a  deklaracją podatkową, naliczy w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należności za 5 lat wstecz.
Druki informacji podatkowej dla osób fizycznych i deklaracji podatkowej dla osób prawnych można otrzymać w UG w Biurze Obsługi Miesz-

kańców oraz w pokoju nr 12 lub pobrać ze strony internetowej bip.teresin.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”. Informacje dotyczącej zmian infor-
macji lub deklaracji podatkowej można uzyskać pod nr. Tel. 46 864 25 38.

Poradnik jak obliczyć powierzchnię użytkową budynku dla celów podatku od nieruchomości mozna znaleźć na stronie: http://podatekodnieru-
chomosci.biz.pl/powierzchnia-uzytkowa-budynkow/

wójt gminy Teresin
Marek Olechowski
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PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY 

w NIEPOKALANOWIE
styczeń – czerwiec
sierpień – grudzień

WTOREK 16.00-18.00

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
URZĄD GMINY TERESIN

sala nr 6 /parter/
styczeń – lipiec

wrzesień – grudzień
ŚRODA 16.00-18.00

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

W GODZINACH PRACY URZĘDU  
GMINY TERESIN

661 500 587

Harmonogram wiejskich zebrań wyborczych 
Lp. Sołectwo Data i godz. zebrania Miejsce zebrania
1. Elżbietów 26.02.19, godz.17 Szkoła Podstawowa Szymanów
2. Kawęczyn 26.02.19, godz.18 Szkoła Podstawowa Szymanów
3. Szymanów 26.02.19, godz.19 Szkoła Podstawowa Szymanów
4. Budki Piaseckie 27.02.19 godz.17 Szkoła Podstawowa Budki Piaseckie
5. Nowa Piasecznica 27.02.19, godz.18 Szkoła Podstawowa Budki Piaseckie
6. Dębówka 27.02.19, godz.19 Szkoła Podstawowa Budki Piaseckie
7. Pawłówek 28.02.19, godz.17 OSP Skrzelew
8. Maurycew 28.02.19, godz.18 OSP Skrzelew
9. Skrzelew 28.02.19 godz.19 OSP Skrzelew
10. Witoldów 04.03.19, godz.17 OSP Mikołajew
11 Mikołajew 04.03.19 godz.18 OSP Mikołajew
12. Stare Paski 05.03.19, godz.17 Świetlica Topołowa
13 Topołowa 05.03.19, godz.18 Świetlica Topołowa
14. Granice 07.03.19, godz.17 OSP Paprotnia
15. Seroki-Parcela 07.03.19, godz.18 OSP Paprotnia
16. Paprotnia 07.03.19 godz. 19 OSP Paprotnia
17. Nowe Gnatowice 12.03.19, godz.17 OSP Stare Gnatowice
18. Nowe Paski 12.03.19, godz.18 OSP Stare Gnatowice
19. Izbiska 13.03.19, godz.17 Świetlica Maszna
20. Maszna 13.03.19, godz.18 Świetlica Maszna
21. Lisice 14.03.19, godz.17 OSP Paprotnia
22. Pawłowice 14.03.19, godz.18 OSP Paprotnia
23. Ludwików 15.03.19, godz.17 OSP Paprotnia
24. Seroki-Wieś 15.03.19, godz.18 OSP Paprotnia
25. Granice Osiedle 18.03.19, godz.18 OSP Teresin
26. Teresin-Gaj 20.03.2019, godz. 17 Dawne gimnazjum w Teresinie
27. Gaj 20.03.2019, godz. 18 Dawne gimnazjum w Teresinie
28. Teresin 20.03.2019, godz. 19 Dawne gimnazjum w Teresinie

W  dniu 23 stycznia obradowało Walne 
Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w  Te-
resinie. Obrady otworzył prezes Leszek Jarzyń-
ski. Przewodniczącym zebrania został pan Piotr 
Misiak, a sekretarzem pan Tomasz Tondera.

Spółką kieruje zarząd w składzie: prezes Le-
szek Jarzyński; zastępca Mirosław Matyska oraz 
sekretarz Sławomir Mitrowski. Spółka obejmuje 
swoją działalnością około 3100 ha w 22 miejsco-
wościach gminy. Planowany budżet na 2018r 
był w wysokości 112 016,29 zł według składki 25 
zł/ha. Udało się go wykonać prawie podwójnie 
bo w wysokości blisko 209 000 zł czyli 68 zł/ha, 
a to dzięki uzyskanym dotacjom z Urzędu Gmi-
ny 60 000 zł; z Urzędu Wojewódzkiego 2 263 zł; 
z nagrodową z Rezerwy Celowej Ministerstwa 
Rolnictwa 28 621 zł za ściągalność składki bie-
żącej, która w spółce od kilku lat oscyluje w gra-
nicach 80% oraz wliczając wartość robót wyko-
nanych w ramach pozwoleń wodno prawnych. 
Zarząd w  2018 r. wprowadził księgowość na 
serwerze obcym, by ułatwić rozliczenia a jedno-
cześnie sprostać wymogom RODO. W ramach 
budżetu w roku ubiegłym Spółka wykonywała 
roboty konserwacyjno naprawcze w  15 miej-

scowościach. Przeprowadzono konserwację na 
blisko 10 km rowów; usunięto prawie 50 uszko-
dzeń na drenowaniu, naprawiono bądź przebu-
dowano 19 studzienek drenarskich, poprawiano 
wyloty drenarskie i przepusty drogowe. W Elż-
bietowie naprawiliśmy rurociąg średnicy 200 
mm, przez który to zostało podtopionych kilka 
domów, a na polach po jeziorach pływały łabę-
dzie. Na te roboty wydatkowaliśmy w Serokach 
18 246 zł; Elżbietowie 9 400 zł; Gaju 17 758 zł, 
Topołowej 553 zł; Budkach Piaseckich 6 937 zł; 
Nowej Piasecznicy 11 632 zł; Lisicach 4 433 zł; 
Ludwikowie 9 800 zł; Pawłówku 1 033 zł; Szyma-
nowie 15 960 zł; Skrzelewie 15 149 zł; Mikołaje-
wie 894 zł; Kawęczynie 2 138 zł. Do rozwiąza-
nia zostaje problem drenowania w Elżbietowie, 
gdzie w latach 70 użyto słabej jakości dren, które 
teraz się lasują. W Gaju przy robotach pługami 
wiele sączków jest wypłycone o kilkadziesiąt cm. 
Do rozwiązania jest sprawa tzw „rowu przeciw-
czołgowego” na granicy z gminą Baranów, któ-
ry to rów spełnia obecnie rolę melioracyjnego, 
a nie był konserwowany przynajmniej przez 50 
lat. Nierozwiązany jest problem odprowadzenia 
wody z  kilku hektarów w  Skrzelewie. Sprawa 

powiązana z  gminą Wiskitki oraz Powiato-
wym Zarządem Dróg w  Żyrardowie. Boryka-
my się z  tym problemem już 5 lat i nie widać 
końca. Problemem są także bobry. Jednym ze 
sposobów walki z nimi jest wykaszanie rowów 
z jednoczesnym niszczeniem odrostów krzaków. 
Powoduje to brak materiału na żeremia i skłania 
je do szukania innych miejsc. Dlatego Spółka 
zamierza wydatkować na ten cel znaczne środki. 
W  chwili obecnej są w  konserwacji rowy P14; 
P15 i U30 o łącznej długości blisko 7 km. Pod-
sumowując działania Zarządu i zamierzenia na 
rok 2019 prezes stwierdził że Spółka osiągnęła 
wreszcie poziom, gdzie od zgłoszenia uszkodze-
nia drenowania do naprawy upływa najwyżej 
pół roku i  problemem są najczęściej uprawy, 
a  nie finanse. Walne zgromadzenie podjęło 
wiele uchwał umożliwiających dalsze działanie 
w  tym najważniejszą udzielając absolutorium 
zarządowi za 2018 rok oraz przyjęło składkę na 
2019 r. w wysokości 30 zł/ha. Trzeba zaznaczyć, 
że osiągnięć tych by nie było bez osobistego za-
angażowania w nasze sprawy wójta Marka Ole-
chowskiego i jego zastępcy Marka Jaworskiego.

Leszek Jarzyński

Zebranie Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie
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SKLEPY

Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, 
ul.  o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska;  
Szymanów, ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary 
oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart tele-
fonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, 
ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króli-
czak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki  
na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul.  Szy-
manowska 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 Szy-
maniak – Teresin, ul. Szymanowska 1; zniżka 8% na 
cały asortyment.
Sklep wielobranżowy Hanna Guzik – Teresin, ul. Szy-
manowska 2; zniżka 5% na podręczniki i artykuły szkol-
ne 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 tytonio-
wych. 
FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i  Katarzyna – 
Czerwonka Parcel 93; 20% zniżki na jaja. 
FHU DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Ka-
linowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały 
asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, 
ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz 
wyrobów alkoholowych i  tytoniowych, kart telefonicz-
nych, artykułów promocyjnych.
Centrum Ogrodowe Krzysztof Owczarek – Paprotnia, 
ul. Sochaczewska 28; 5% zniżki na cały asortyment.
JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. – Teresin ul. Szyma-
nowska 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 – Elż-
bietów 15; zniżka 10%, tel. 608 516 983.
Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek Ćwi-
kliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta poślizgo-
wa) – ul. 1 Maja 27a; zniżka 5% na lekcje nauki jazdy + 
2 godziny gratis.
Poprawki krawieckie „U  KASI” Katarzyna Pietru-
szewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22; zniżka 10% na 

wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Te-
resin, ul. Szymanowska w  budynku TER-MED; 10% 
zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – 
Granice, ul. Południowa 47; 30% zniżki na zajęcia indy-
widualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – 
Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A; 10% zniżki na strzy-
żenie włosów. 
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga 

– GOSiR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32; bezpłatny pod-
ręcznik, 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 komunika-
cyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i  miesz-
kań „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 – Tere-
sin, 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 – Pa-
protnia, 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 po-
datkowego.
MA STUDIO Marta Andrzejewska – Teresin, ul. Lipo-
wa 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 ogro-
dów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY KOŃ” 
Iwona Gręda – Mikołajew 14; 10% zniżki na jednorazo-
we jazdy konne i warsztaty twórcze.
E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller – ul. Świę-

tokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin ul. 
Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i prowa-
dzenie spraw, reprezentowanie przed instytucjami – Sąd, 
Prokuratura, Policja w sprawach wypadków drogowych, 
sprawach karnych, błędów medycznych, sprawach cy-
wilnych.

„STUDIO URODY” Salon kosmetyczno-fryzjerski 
Maria Grabowska – Paprotnia ul. o. M. Kolbego 29, 
10% zniżki na usługi fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, 
męskie i dziecięce); usługi kosmetyczne (peeling kawi-
tacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microder-
mabrazja diamentowa, kwasy, ultradźwięki, liposukcja, 
fale radiowe, regulacja brwi, henna brwi i rzęs, parafi-
na, oxybrazja, depilacja woskiem; stylizacja paznokci: 
manicure, pedicure, makijaż dzienny, okolicznościowy, 
wieczorowy; zabiegi liftingujące, przeciwzmarszczkowe, 
odmładzające, oczyszczające, rozjaśniające przebarwie-
nia, wyszuplająco-antycellulitowe. 

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Niepubliczne STUDIO DZIECKA FI-
GIEL Katarzyna Klata – Granice, ul. Zaciszna 1; 15% 
zniżki na czesne. 
Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKADEMIA Da-
mian 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 Kul-
tury.
Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Partnerom programu dziękujemy za wspieranie 
rodzin wielodzietnych. Zachęcamy przedsiębior-
ców, punkty usługowe i  sklepy działające na na-
szym terenie do przystąpienia do programu part-
nerskiego. Z naszej strony zapewniamy bezpłatną 
promocję na stronie internetowej oraz w  naszym 
miesięczniku ,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr. 
tel. 46 864 25 35, 603 660 300.

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

FHU DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.

Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.

Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,  
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra – Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek.
„STUDIO URODY” Salon kosmetyczno-fryzjerski Maria Grabowska – Paprotnia ul. o. M. Kolbego 29, 10% zniżki na usługi fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, męskie i dzie-
cięce); usługi kosmetyczne (peeling kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microdermabrazja diamentowa, kwasy, ultradźwięki, liposukcja, fale radiowe, regulacja 
brwi, henna brwi i rzęs, parafina, oxybrazja, depilacja woskiem; stylizacja paznokci: manicure, pedicure, makijaż dzienny, okolicznościowy, wieczorowy; zabiegi liftingujące, 
przeciwzmarszczkowe, odmładzające, oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, wyszuplająco-antycellulitowe.

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ SENIORÓW NA TERENIE GMINY TERESIN:
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Aktywność społeczna, obywatelska to temat, który jest mi szczególnie bliski. Od 13 lat dzia-
łam na rzecz mieszkańców naszej gminy w lokalnym Stowarzyszeniu IMPULS, dlatego chciała-
bym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi aktywności mieszkańców naszej gminy.

W  Stowarzyszeniu IMPULS zrealizowaliśmy cały szereg różnego rodzaju przedsięwzięć 
skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Były to przedsięwzięcia integra-
cyjne, pikniki, zabawy karnawałowe, a także imprezy sportowe, biegi integracyjne czy turnieje 
szachowe dla młodzieży i dorosłych oraz projekt kulturalny pt. „Król Bul”. Organizowane przez 
nasze Stowarzyszenie imprezy spotykały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców. Z czasem powstała potrzeba organizacji tego typu imprez dla większej liczby odbior-
ców. Nasze działania stały się impulsem dla innych. Od kilku lat organizowane są w sołectwach 
spotkania integracyjne mieszkańców czy Dzień Dziecka. Również nasz samorząd bawi dzieci 
w dniu ich święta. Daliśmy początek ubierania drzewka świątecznego, teraz seniorzy z Klubu 
Seniora „Radosna Jesień” ubierają choinkę gminną. Zorganizowanie spotkania z trenerami nordic walking i nauka chodzenia z kijkami zapocząt-
kowały cykliczne marsze i w rezultacie powstanie kilku grup, które do dziś amatorsko uprawiają tę dyscyplinę sportu.

Od kilku lat, jako lokalna animatorka współpracuję z Klubem Seniora „Radosna Jesień”, gdzie poza projektami aktywizującymi tę grupę mieszkań-
ców, realizowałam również ciekawe zadania przygotowujące seniorki do działań wolontarystycznych. Jako przykład przytoczę niezmiernie ciekawy 
projekt polegający na utworzeniu teresińskiej klasy Wirtualnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy projekt Seniorzy z inicjatywą, w których kilku-
nastoosobowa grupa seniorów zdobywała wiedzęz zakresu obsługi komputera, uczestniczyła w warsztatach rozwojowych oraz zorganizowała według 
własnego pomysłu pierwszą w Teresinie Senioriadę – imprezę rekreacyjno-sportową dla seniorów. Impreza ta jest obecnie realizowana cyklicznie.

Pięknym przykładem naszej aktywności i solidarności jest Akcja Niebieska Gwiazdka, podczas której mieszkańcy gminy kilkakrotnie pokazali 
swoją wrażliwość na los drugiego człowieka i w czasie świątecznym pomagali w przeprowadzeniu zbiórki publicznej na rzecz osób i rodzin najbar-
dziej potrzebujących.

Jako baczna obserwatorka życia naszej gminy widzę niewielkie zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy. Co prawda coraz więcej nas 
bierze udział w  kolejnych wyborach samorządowych, ale niewielkie jest zainteresowanie zebraniami w  sołectwach, gdzie możemy decydować 
o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Mieszkańcy nie uczestniczą również w sesjach Rady Gminy, gdzie omawiane są sprawy dotyczące 
nas wszystkich.

Dostrzegam także pozytywne zmiany. Mieszkańcy coraz częściej biorą sprawy „w swoje ręce”, powstają nowe stowarzyszenia, w których aktywni 
mieszkańcy realizują nie tylko swoje pasje, ale także działają na rzecz innych, uczą i integrują. Z pewnością zwiększeniu aktywności mieszkańców 
sprzyja otwartość na wszelkie inicjatywy, zarówno ze strony naszych władz samorządowych, jaki przedstawicieli instytucji gminnych: szkół, gmin-
nej biblioteki, Teresińskiego Ośrodka Kultury czy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na pytanie, czy społeczność gminy Teresin jest aktywna, usłyszymy zapewne różne odpowiedzi. Na moje „babskie oko” nie jest tak źle i myślę, 
że niebawem będzie jeszcze lepiej. Potrzeba tylko liderów, którzy porwą ludzi do działania i zarażą ich entuzjazmem.

Agnieszka Ptaszkiewicz

Puławski Festiwal Kolęd to jeden z  naj-
liczniejszych festiwali tego typu w Polsce. Na 
tegoroczną edycję przybyła rekordowa liczba 
wykonawców. Wydarzenie, które ma na celu 
kultywowanie pięknej tradycji kolędowania, 
zgromadziło blisko 350 uczestników, spośród 
których jury wybrało najlepszych do wystę-
pów w Koncercie Laureatów.

Jury  po wysłuchaniu 
w  dniach 17-23 stycznia 
2019 roku 323 prezentacji 
(ogółem 1419 wykonaw-
ców), w  tym: 221 solistów 
wokalistów, 7 solistów in-
strumentalistów, 55 zespo-
łów wokalnych, 19 zespołów 
wokalno-instrumentalnych, 
15 chórów, 5 zespołów in-
strumentalnych, 8 zespołów 
rodzinnych biorących udział 
w XXIV. Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kolęd  postanowiło 
przyznać Zuzannie Gołąb 
III. nagrodę w  kategorii: 
soliści wokaliści – młodzież 
szkolna (gimnazja i  szkoły 
średnie).  Uczennica Szkoły 

Podstawowej w  Teresinie wykonała 
pastorałki „Płoną światła w  Betleje-
mie” i „Mizerna Cicha”. Gratulujemy!

źródło: SP im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie
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Zuzanna Gołąb laureatką festiwalu w Puławach
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19 stycznia, w sobotę, w skromnych szymanowskich progach biblio-
tecznych gościliśmy Panią Justynę Bednarek – romanistkę, redaktorkę 
pism kobiecych, tłumaczkę i… pisarkę dla dzieci i dla dorosłych. Tym 
razem naszymi gośćmi byli właśnie dorośli wielbiciele słowa pisanego.

Nasze spotkanie było ciepłą, serdeczną ucztą dla ducha. Autorka 
opowiedziała nam o tym, jak powoli realizowały się jej marzenia o pisa-
niu książek. Po raz kolejny okazuje się, że cierpliwość i pokora procen-
tują, i że na nic nigdy w życiu nie jest za późno.

W trochę zabawny sposób Pani Bednarek zredagowała historię po-
wstania jej pierwszych utworów, czyli książek dla dzieci. Uchyliła też 
troszeczkę rąbka tajemnicy współpracy z  Panią Jagną Kaczanowską 

przy pisaniu książek „Ogród Zuzanny” i „Okruchy dobra”. Okazuje się, 
że Pani Justyna czerpie pomysły z przeżyć swoich, rodziny, przyjaciół, 
znajomych. Osobowość autorki sprawiła, że nasi wspaniali czytelnicy 
pokazali swoją klasę i  wręcz szczegółową wiedzę, chętnie dzieląc się 
swoimi spostrzeżeniami i ciekawymi doświadczeniami.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy uświetnili nasze spotka-
nie, porozmawiali, wypili kawkę ze znajomymi, miło spędzili czas w to-
warzystwie ludzi „pozytywnie książkowo zakręconych”.

Bibliotekarki z Szymanowa

O literaturze przy kawie…

Filmowe spotkania 
z historią

W  środę 13 lutego w  sali widowiskowej teresińskiego dworca zainau-
gurowany został cykl comiesięcznych spotkań filmowych z  historią Pol-
ski. Jest to kontynuacja ubiegłorocznej edycji Rzeczpospolitej Filmowej 
organizowanej z okazji 100 – lecia Niepodległej. Na pierwsze tegoroczne 
spotkanie przybyło kilkanaście osób, w tym min. uczennice Liceum Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie. Przed projekcją filmu,, Rok 1863‘’ z  tema-
tycznym wykładem wystąpił Marek Górny, historyk z  Muzeum Bitwy 
nad Bzurą w  Sochaczewie, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Przedstawił w ogólnym zarysie dzieje Powstania Styczniowe-
go, akcentując potyczki z Rosjanami na terenie byłego powiatu sochaczew-
skiego. W wykładzie pojawił się m.in. Szymanów, gdzie operował konny 
oddział Lipińskiego oraz postać bohaterskiego proboszcza ks. Melchiora 
Gromulskiego, represjonowanego przez carat. Dużym zainteresowaniem 
zebranych cieszyła się wystawa dokumentów i broni z tego okresu. Orga-
nizatorami historycznych filmowych spotkań są: stowarzyszenie,, Teresin 

– nasze korzenie‘’ oraz Teresiński Ośrodek Kultury.
Jarosław Żejmo

Prezes stowarzyszenia,, Teresin – nasze korzenie‘’
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Prawdziwie zgodne i dobre małżeństwo to takie,  
które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy,  

by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

15 lutego 2019 roku w Hotelu „Kuźnia Napoleońska”, w niezwykle uroczystej oprawie, 15 par małżeńskich 
z  terenu Gminy Teresin świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W  tym wyjątkowym wyda-
rzeniu Małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Wójtem Gminy Markiem Olechowskim, jego 
zastępcą Markiem Jaworskim, Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Linardem, oraz Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego w Teresinie Agnieszką Adamczyk.

Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem. Mimo 
różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia i przetrwali tyle lat w nieprzerwanym, harmo-
nijnym związku. Było to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił oraz złożył życzenia Wójt Gminy Marek Olechowski. Małżon-
kowie odznaczeni zostali medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. Szanownym Jubilatom wręczono również list gratulacyjny od władz samorządowych 
oraz kwiaty. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana oraz gromkim sto lat.

Jubileusz 65-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodzili:
· Państwo Krystyna i Bronisław Gasikowie
Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
· Państwo Hanna i Leon Adamczykowie
· Państwo Marianna i Zygmunt Delisowie
· Państwo Agnieszka i Aleksander Guzikowie
· Państwo Krystyna i Kazimierz Januszkowie
· Państwo Emilia i Ryszard Kowalscy
· Państwo Anna i Stanisław Kubisiakowie
· Państwo Teresa i Leszek Makowieccy
· Państwo Teresa i Józef Nitkowie
· Państwo Bożena i Jan Petrykowscy
· Państwo Barbara i Tadeusz Pierzchałowie
· Państwo Jadwiga i Jan Pyzikowie
· Państwo Teresa i Ryszard Rutkowscy
· Państwo Krystyna i Ryszard Włodarczykowie
· Państwo Jadwiga i Henryk Wołczyńscy

Drodzy Jubilaci!
Życzymy Wam trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za codzienne pokonywanie 

trudów, jakie życie przynosi każdej rodzinie.
Tomasz Daczko

50 lat minęło jak jeden dzień…
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Dzięki Fundacji Dwie Korony oraz wsparciu Gminy Teresin i Klasztoru w Niepokalanowie w niedzielę 17 lutego 2019 r. w wypełnionej do 
ostatniego miejsca sali św. Bonawentury w Niepokalanowie mieliśmy niepowtarzalną okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez solistów, chór 
mieszany i orkiestrę kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej II. stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie pt. „Cud mniemany, czyli Krako-
wiacy i Górale”. Nad całością tego artystycznego przedsięwzięcia czuwała Iwona Niemyjska – reżyser, choreograf, chórmistrz i dyrygent w jednej 
osobie. Kostiumy do spektaklu zaprojektowała Aljeka Group – Jerzy Kaczor, a dekoracje przygotowała Barbara Derda. Stroną organizacyjną tego 
wyjątkowego wydarzenia kierował Paweł Ambroziak.

Propozycja sochaczewskiej szkoły muzycznej to adaptacja sztuki, nazywanej często „operą narodowego pojednania”, napisanej przez Wojciecha 
Bogusławskiego, prekursora sceny narodowej, do której muzykę skomponował Jan Stefani, skrzypek królewskiej orkiestry teatralnej Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

Przedstawienie opowiada przede wszystkim o dążeniu do zgody, narodowego pojednania skłóconych ze sobą tytułowych Krakowiaków i Gó-
rali. Przez badaczy epoki jest traktowane jako manifestacja patriotyczna wobec rodzącej się zaborowej rzeczywistości i schyłku I. Rzeczypospolitej. 
W stosunku do oryginału reżyserka nie wprowadziła zmian, i  jak sama podkreśla, starała się jak najwierniej odtworzyć dzieło Bogusławskiego 
i Stefaniego oraz oddać narodowy charakter sztuki i piękno w niej zawarte. W wodewilu nie zabrakło więc scen komicznych, które w oryginale 
przeplatają się z fragmentami pełnymi powagi i dramatyzmu.
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Święto w Teresinie – opera we wsi!

Mocną stroną przedstawienia jest doskonała gra młodych aktorów, uczniów szkoły muzycznej, którzy w profesjonalny sposób wywiązali się 
z niezwykle trudnego zadania połączenia sztuki aktorskiej i wokalnej. Wśród wykonawców reporterskie oko wypatrzyło artystów pochodzących 
z terenu naszej gminy: Filipa Włodarczyka, Mateusza Gawora, Antoniego Majchra, Urszulę Żochowską, Małgorzatę Gawor i Katarzynę Czubkow-
ską. Nastoletni artyści w przekonujący sposób przenieśli nas w świat, którego już nie ma. Nie tylko słowem, ale także gestem, mimiką i ruchem sce-
nicznym potrafili wyrazić gwałtowne emocje, które towarzyszą odgrywanym przez nich postaciom. W pamięć zapada szczególnie finał spektaklu, 
w którym młodzi aktorzy śpiewają i tańczą z niespotykanym wręcz temperamentem i dynamizmem.

Narastające napięcie podkreślała najważniejsza w spektaklu muzyka w wykonaniu orkiestry. Począwszy od uwertury, aż po partię finałową, 
sochaczewscy muzycy uwodzili widownię brzmieniem i nienaganną harmonią, tworząc – na początku spokojne, a wraz z rozwojem akcji coraz 
bardziej niepokojące i dramatyczne muzyczne ilustracje. Charyzmatycznie dyrygująca Iwona Niemyjska osiągnęła zdumiewająco bliski związek 
z orkiestrą i chórem, subtelnie odpowiadającymi na każde drgnienie jej batuty. Prowadziła zespół w doskonałym współbrzmieniu wszystkich in-
strumentów i głosów.

Przejrzystość scenografii, przepiękne kostiumy, ale przede wszystkim doskonała strona muzyczna i wyrazista gra aktorów to atuty spektaklu za-
prezentowanego przez solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną Państwowej Szkoły Muzycznej II. stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochacze-
wie. Widownia urzeczona tym, co widzi na scenie, w ciszy i skupieniu chłonęła przedstawienie, by na koniec nagrodzić artystów głośnymi brawami 
i owacjami na stojąco. Jak podkreślił gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik, dziękując twórcom za spektakl, była to prawdziwa uczta 
duchowa. Niewątpliwie byliśmy świadkami artystycznego „cudu” w Niepokalanowie.

Tomasz Daczko
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Miłośników rywalizacji łuczniczej serdecznie zapraszamy 
na X. MIĘDZYNARODOWY HALOWY MEMORIAŁ KARO-
LA HIBNERA, który strzelecko wypełni weekend od 02 do 03 
marca br. w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Sportu i  Rekreacji w  Teresinie. Organizatorami tych presti-
żowych i  cieszących się dużą popularnością w  świecie sportu 
zawodów są: Marek Olechowski – wójt gminy Teresin, Jolanta 
Gonta – starosta sochaczewski, Warszawsko-Mazowiecki Okrę-
gowy Związek Łuczniczy oraz LKS „Mazowsze” Teresin. 

Oto program zawodów:
2 marca 2019 r. SOBOTA
godz. 9.00 – Otwarte tory dla kobiet łuki klasyczne we wszyst-

kich kategoriach wiekowych oraz mężczyzn i kobiet 
łuki bloczkowe

godz. 9.30 – Strzelanie kwalifikacji 2×18 m. w/w kategorii
godz. 12.00 – Uroczyste otwarcie zawodów
godz. 13.00– Otwarte tory dla mężczyzn we wszystkich katego-

riach wiekowych łuki klasyczne
godz. 13.30 – Strzelanie kwalifikacyjne 2×18 w/w kategorii
godz. 16.00 – Strzelanie młodzików starszych i młodzików

3 marca 2019 r. NIEDZIELA
godz. 8.30– Otwarte tory we wszystkich kategoriach
godz. 9.00 – Strzelanie Halowej Rundy Pojedynkowej według
szczegółowego harmonogramu
godz. 14.30 – Uroczyste zakończenie zawodów

Wstęp wolny!

X. Międzynarodowy Memoriał 
Karola Hibnera w łucznictwie

Teresin, 2-3 marca 2019 r.
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Piękny prezent na początku roku otrzymali strażacy z OSP w Budkach Piaseckich. 
Jest to nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.340. Zachwyce-
ni druhowie, którzy uczą się obsługi nowego pojazdu, zaprezentowali go radnym 
podczas sesji Rady Gminy 5 lutego. Nowo zakupiony wóz jest doskonałym, dodaj-
my ultranowoczesnym uzupełnieniem Stara 266, którym dotychczas dysponowali 
ochotnicy z Budek Piaseckich.

Auto wyposażone zostało m.in. w średni zestaw ratownictwa technicznego Lucas, 
pompę pływającą, pompę półszlamową, agregat, opryskiwacz spalinowy, najaśnice 
akumulatorowe, piły ratownicze, piły do stali i betonu, lancę gaśniczą, podpory do 
stabilizacji pojazdów, zestaw ratownictwa medycznego, defibrylator AED oraz wy-
posażenie wodne. Na wyposażeniu znajdują się też 4 aparaty ochrony dróg oddecho-
wych, kamera termowizyjna oraz ubranie obronne chemiczne.

Auto wyposażono w najnowszej generacji system dźwiękowy Federal Signal Vama. 
Pojazd kosztował prawie milion złotych, a sfinansowany został z budżetu samorządu 
województwa mazowieckiego, środków KG Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy 
Teresin.

Tomasz Daczko

Strażacy z OSP w Budkach Piaseckich 
z nowym wozem bojowym

19 lutego wieczorem w sali kinowej 
Dworca To.Kultura! odbyło się spo-
tkanie uczestników projektu unijnego, 
popularnie identyfikowanego hasłem 
OZE. Zebranych powitał Wójt Gmi-
ny Marek Olechowski. Mieszkańcy 
zostali zapoznani z wynikami dotych-
czasowych prac. Szczegóły technicz-
ne doboru instalacji zaprezentowali 
przedstawiciele firmy wykonawczej 
RCI – kierownik projektu Rafał Ko-
chanowski i Grzegorz Smolarczyk.

Inwestycja realizowana jest w  mo-
delu programu parasolowego, w którym mieszkaniec gminy pozyskuje 
dofinansowaną instalację OZE dzięki pośrednictwu jednostki samorzą-
du terytorialnego. Projekt o wartości 20 mln zł zakłada montaż prawie 
600 instalacji na terenie czterech gmin: Teresin, Sochaczew, Nowa Su-
cha i Rybno. Około 200 urządzeń (pompy ciepła do ogrzewania domu 
i podgrzewania ciepłej wody, panele fotowoltaiczne do produkcji energii 
elektrycznej oraz kotły na pellet) trafi do mieszkańców gminy Teresin.

Prace nad projektem pn. Odnawialne Źródła Energii w  gminach: 
Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i  Teresin trwają w  Urzędzie Gminy 

od 2016 r. kiedy został przygotowany 
i  złożony wniosek o  dofinansowanie 
ze środków unijnych w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego. 
Umowa o  dofinansowanie została 
podpisana 6 grudnia 2017 r. W 2018 
r. w  wyniku przetargu wyłoniono 
wykonawcę prac – konsorcjum fir-
m,,Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.
PL S.A.’’ z Dąbrowy Górniczej i,,RCI 
Sp. z o.o.’’ z Poznania. W 2018 r. wyko-
nawca zaudytował wszystkie obiekty, 

które zgłoszono do wyposażenia w instalacje odnawialnych źródeł ener-
gii. Na podstawie zebranych danych dokonał doboru i wyceny urządzeń. 
Po podpisaniu indywidualnych umów między gminą i  uczestnikami 
projektu firma przystąpi do montażu.

Na realizację projektu OZE Gmina Teresin pozyskała ze środków 
unijnych kwotę 7 mln 574 tysięcy złotych.

Koordynator projektu
Julita L.Kowalska

Spotkanie w sprawie OZE



18 Prosto z Gminy

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



19Numer 02/2019

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

28 stycznia 2019r. – poniedziałek
• zajęcia w  godzinach 900 – 1300 – liczba 

uczestników – 50
Zajęcia organizacyjne – Spotkanie z  poli-

cjantami Posterunku Policji w  Teresinie kie-
rownikiem – asp.  szt. Marianem Lewandow-
skim i dzielnicową st. sierż. Anna Opęchowska 

– Ciak, a  także pełnomocnikiem wójta gminy 
Teresin do spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych panią Marią Wójcicką. Poga-
danka na temat Bezpieczeństwa.

Podział na grupy, zapoznanie z  regulami-
nami. Przedstawienie planu zajęć na poszcze-
gólne dni. Zajęcia w  grupach – zajęcia świe-
tlicowe, zajęcia na powietrzu, zajęcia sportowe.

29 stycznia 2019r. – wtorek
• zajęcia w  godzinach 845 – 1315 – liczba 

uczestników – 50
Wyjazd do Warszawy – Łazienki Królew-

skie – zespół pałacowo-ogrodowy – spacer – 
zwiedzanie

30 stycznia 2019r. – środa
• zajęcia w  godzinach 700 – 1530 – liczba 

uczestników – 48

wyjazd do Łodzi – Kompleks basenów 
w Aquaparku FALA. Gry i  zabawy w wodzie 
oraz kąpiel w basenie, który został wyposażo-

ny w urządzenia wytwarzające sztuczną 
falę.

31 stycznia 2019r. – czwartek
• zajęcia w godzinach 745 – 1345 – licz-

ba uczestników – 50
Wyjazd do Warszawy – „KOLORA-

DO”. Aktywny wypoczynek przez zaba-
wę. Sala zabaw, znajdują się tam armatki niety-
powe urządzenia, które zostały przygotowane 
w celu interaktywnej zabawy.

1 lutego 2019r. – piątek
• zajęcia w  godzinach 900 – 1300 – liczba 

uczestników – 45
Wyjazd do Błonia – Centrum Kultury w Bło-

niu – film Asterix i Obelix.
4 lutego 2019r. – poniedziałek

• zajęcia w  godzinach 900 – 1300 – liczba 
uczestników – 48
Zajęcia w grupach – zajęcia świetlicowe, za-

jęcia na powietrzu, zajęcia sportowe.
5 lutego 2019r. – wtorek

• zajęcia w  godzinach 745 – 1400 – liczba 
uczestników – 45
Wyjazd do Warszawy – „KOLORADO”. 

Aktywny wypoczynek przez zabawę. Sala za-
baw, znajdują się tam armatki nietypowe urzą-
dzenia, które zostały przygotowane w celu in-
teraktywnej zabawy.

6 lutego 2019r. – środa
• zajęcia w  godzinach 700 – 1715 – – liczba 

uczestników – 43
wyjazd do Łodzi – Kompleks basenów 

w Aquaparku FALA. Gry i zabawy w wodzie 
oraz kąpiel w basenie, który został wyposażo-
ny w urządzenia wytwarzające sztuczną falę.

7 lutego 2019r. – czwartek
• zajęcia w  godzinach 900 – 1300 – liczba 

uczestników – 42
Zajęcia w grupach – zajęcia świetlicowe, za-

jęcia na powietrzu, zajęcia sportowe. Wielkie 
zimowe grillowanie. Odwiedziny kierownika 
i dzielnicowej z Posterunku Policji w Teresinie 

i przedstawiciela Urzędu Gminy w Teresinie.
8 lutego 2019r. – piątek

• zajęcia w  godzinach 830 – 1400 – liczba 
uczestników – 34
Wyjazd do Warszawy – Stacja Muzeum – 

zwiedzanie.
Zajęcia zorganizował: Grzegorz Fabiszak
Zajęcia prowadzili: Katarzyna Kacprzak, 

Jolanta Kukawska, Jacek Wiśniewski i Krysty-
na Milczarek

Ogromne podziękowania za umożliwienie 
realizacji tych zajęć składamy panu Markowi 
Olechowskiemu Wójtowi Gminy Teresin, pani 
Marii Wójcickiej Gminnemu Koordynatorowi 
d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy  Urzędzie Gminy w  Te-
resinie, a  także Pani Joannie Kaczanowskiej 
Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni.

Od 28 stycznia Szkoła Podsta-
wowa w  Teresinie stała się miej-
scem ciekawych spotkań i  atrak-
cyjnych propozycji. W pierwszym 
tygodniu ferii od godziny 9.00 do 
13.00 można było miło spędzić 
czas pod opieką nauczycieli. Posta-
wiliśmy na sport i  rekreację. Dwa 
razy uczestniczyliśmy w  zajęciach 
na lodowisku w  Sochaczewie. 
W  hali sportowej rywalizowali-
śmy w unihokeja, graliśmy w piłkę 
nożną, piłkę siatkową, badmintona 
i  świetnie bawiliśmy się, uczestni-
cząc w  wesołych zajęciach rucho-
wych.

W „Kinie za rogiem” obejrzeliśmy filmy: „Balerina”, „Bardzo fajny 
Gigant” i „Powerrangers”. Zajęcia dostosowane do wieku uczestników, 
dostarczyły wiele przeżyć. Zapewniony był posiłek.

Czas spędzony w szkole upły-
nął bardzo szybko. Sympatyczna 
i  przyjazna atmosfera sprawiły, 
że dzieci i młodzież chętnie bra-
ły udział we wszystkich propo-
zycjach, o  czym świadczy ilość 
uczestników. To był mile spę-
dzony czas!

Wszystkim zaangażowanym 
w  organizację ferii w  naszej 
szkole serdecznie dziękujemy za 
pomoc.

Koordynator ferii w szkole
Agnieszka Gacka

… i w Paprotni

Sprawozdanie z Ferii zimowych w Teresinie…
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PRYWATNY GABINET 
STOMATOLOGICZNY

dr n. med. Mariusz Cierech
specjalista protetyki stomatologicznej

lek. dent. Aleksandra Szczypińska-Cierech
„Ter-Med” Teresin, ul. Szymanowska 17

Zapisy 726 718 849

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

n  Nowe profesjonalne maszyny  

i narzędzia z atestami.

n Przyczepki.

MASZYNY 

NARZĘDZIA  

PRZYCZEPY

budowa

remont 

ogród 

hobby

Sprzedam mieszkanie 64 m2 
przy ul. Granicznej w Granicach 

gm. Teresin 

tel. 693 854 704

tel. 518 354 430
PAPROTNIA ul. SOCHACZEWSKA 61A

Firma LUKAS

okna, drzwi, parapety, rolety
sprzedaż – montaż – transport

wulkanizacja i mechanik
sprzedaż opon nowych i używanych!

J A B Ł K A
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
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St. sierż. Anna Opęchowska-Ciak najpo-
pularniejszą dzielnicową 2018 roku!

Miło nam poinformować, że w  prowadzo-
nym od stycznia konkursie na Najpopularniej-
szego Dzielnicowego 2018 roku, zwyciężyła st. 
sierż. Anna Opęchowska-Ciak z  Posterunku 
Policji w Teresinie. W Policji pełni służbę od 
2008 roku. Z teresińskim środowiskiem zawo-
dowo związana jest od 10 lat. Lokalnej spo-
łeczności dała się poznać przede wszystkim 
jako pomysłodawczyni i  organizatorka akcji 
charytatywnej „Niebieska Gwiazdka”. Priory-
tetem pracy st. sierż. Anny Opęchowskiej-Ciak 
jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu 
z  mieszkańcami, dzięki czemu ma możliwość 
poznania opinii dotyczącej ich potrzeb, obaw 
i  problemów, a  przez to proponowanie takich 
działań, które efektywnie wpływają na podnie-
sienie stanu ich bezpieczeństwa. Oddane w ple-
biscycie na st. sierż. Annę Opechowską-Ciak 
1157 głosów dobitnie świadczy, że jej praca 
znajduje realne uznanie w oczach mieszkańców 
naszej gminy. Serdecznie gratulujemy tego za-
szczytnego wyróżnienia!

Tomasz Daczko

Dzielnicowa roku
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– zaplecze sportowe GOSiR za kwotę blisko 4 
mln złotych. W  naszych inwestycyjnych za-
mierzeniach jest też systematyczna poprawa 
gminnych dróg, rozbudowa kanalizacji desz-
czowej, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w Teresinie i oczywiście – budowa tunelu pod 
torami kolejowymi, z  szacunkowym kosztem 
ok. 24 mln zł.

PzG Realizacja wszystkich tych zadań bę-
dzie nie lada wyzwaniem. Pytanie czy budżet 
gminy jest w stanie udźwignąć tak ambitny plan 
działań?

BL Wszystko jest pod kontrolą. Nad 
wszystkim czuwa Komisja Budżetu, Finansów 
i  Infrastruktury, na której czele stoi Ryszard 
Śliwiński wieloletni radny i  przewodniczący 
tej komisji. Budżet cały czas podlega bieżącej 
ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Każ-
da uchwała podejmowana przez Radę Gminy, 
a związana z finansami gminy, musi być zaak-
ceptowana przez RIO. Dochody na 2019 rok 
zaplanowane są na ponad 63  mln, a  wydatki 
na 61 mln złotych. Chciałbym jednocześnie 
zaznaczyć, że nie oszczędzamy na jednostkach 
organizacyjnych. I tak na działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej przeznaczamy ok. 12 mln 
zł, Zakładu Gospodarki Komunalnej 4,5 mln 
zł, Teresińskiego Ośrodka Kultury 1,5 mln zł, 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 2 mln zł. Na bez-
pieczeństwo, to znaczy na straż pożarną oraz 
policję wydatkujemy 1  mln 227  tys. zł, nato-
miast na samorządową oświatę przeznaczamy 
ponad 18,5 mln.

PzG Jak ocenia Pan, jako Przewodniczący 
Rady zaangażowanie radnych? Czy są zdyscy-
plinowani i przygotowani do sesji?

BL W obecnej kadencji Rady Gminy jest 13 
radnych z klubu Niezależni plus Zdrowie. Po 

ustaleniu porządku obrad sesji i wyznaczeniu 
jej terminu, ustalamy spotkanie naszego klu-
bu i dyskutujemy nad każdym punktem danej 
sesji. Nieraz dyskusja jest dość ostra, ale po 
wymianie zdań dochodzimy do kompromisu. 
Następnie projekty uchwał są dyskutowane na 
komisjach stałych i opiniowane. Opinie komi-
sji są przedstawiane radnym na sesji. Każdy 
radny ma swój indywidualny charakter, a  co 
się z  tym wiąże i  temperament.. Na sesji sta-
ram się prowadzić obrady zgodnie ze statutem 
gminy i porządkiem obrad sesji. Współpraca 
z  radnymi według mojej oceny jest bardzo 
dobra, a  radnych niech ocenią wyborcy. Od 
tej kadencji sesje są transmitowane na żywo 
w internecie. Każdy może obserwować obrady 
lub obejrzeć je później, kiedy będzie miał na to 
czas i ocenić, czy podjęte uchwały są zgodne 
z ich oczekiwaniami.

PzG Z jakimi problemami najczęściej zwra-
cają się do Pana mieszkańcy Gminy?

BL Na spotkaniach mieszkańcy zwraca-
ją uwagę przede wszystkim na stan dróg. Na 
terenie naszej gminy dróg asfaltowych jest ok. 
180 km. W ostatnich 4 latach przybyło nam 16 
km. Na budowę czekają drogi nieutwardzone, 
a  te istniejące też wymagają nieustannej dba-
łości. Budową nowych dróg, modernizacjami 
i  remontami zajmuje się Referat Inwestycji, 
a  bieżącym utrzymaniem – Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Jak wiemy, drogi są 
jak żyły w  naszym organizmie. Gdy są droż-
ne, wszystko jest w porządku, gdy są złe – to 
jest problem. W temacie naszych dróg mamy 
jeszcze dużo do zrobienia W  okresie letnim 
dochodzi dodatkowo problem z utrzymaniem 
poboczy dróg oraz rowów przydrożnych, któ-
re wymagają ciągłego czyszczenia. Następna 
sprawa to chodniki o  place zabaw dla dzieci. 
Dużo jest też pytań dotyczących tunelu pod 

przejazdem kolejowym w  Teresinie. Przypo-
mnę, że w  styczniu 2018 roku zostało podpi-
sane porozumienie w sprawie budowy pomię-
dzy samorządami Gminy Teresin i  Starostwa 
Powiatu Sochaczewskiego, a Polskimi Liniami 
Kolejowymi S.A. W  roku 2019 opracowana 
ma być dokumentacja projektowa, kosztorys 
oraz pozyskane będą decyzje administracyjne 
potrzebne do realizacji tej inwestycji. W latach 
2020-2021 będzie można przystąpić do budo-
wy. Koszt budowy tunelu szacuje się na ok. 24 
mln zł.

PzG  Jak widzi Pan gminę Teresin w  kolej-
nych dekadach? Czego w naszej gminie braku-
je? Czy jest jakaś rzecz, której jako Przewodni-
czącemu nie udało się zrealizować, a  chciałby 
Pan to zrobić?

BL Jest to dobre pytanie. Jak gmina będzie 
wyglądać w  przyszłości, to zależy w  dużej 
mierze od realizacji dużej inwestycji rządowej 

– Centralnego Portu Komunikacyjnego, któ-
ra jest dość kontrowersyjna. Jedni są za, inni 
przeciw. Kiedy poznamy dokładne usytuowa-
nie CPK, trzeba będzie dostosować wszelkie 
plany warunków zabudowy na terenie naszej 
gminy. Dużo mówi się też o  czystym środo-
wisku. Gmina jest skanalizowana w  ok. 20%. 
Kanalizacja w naszej gminie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Jak dotychczas, nie 
udało mi się zrealizować budowy oczyszczal-
ni ścieków w  Kawęczynie oraz rozbudować 
kanalizacji sanitarnej w kilku innych miejsco-
wościach. Patrzę jednak w przyszłość optymi-
stycznie i wierzę, że rozwój naszej gminy idzie 
w dobrą stronę. Będziemy się starać, aby rosło 
zainteresowanie naszą gminą przez inwesto-
rów. Wierzę również, że do naszej gminy bę-
dzie przybywać coraz więcej mieszkańców.

PzG Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Daczko

ciąg dalszy ze str. 4



W sobotę 19 stycznia w toruńskiej hali odbył się II. Ogólnopolski 
Halowy Mityng Lekkoatletyczny. Dwa udane starty zanotowały zawod-
niczki UKS Filipides Teresin – Oliwia Sokół i Lena Suchowolak. Oliw-
ka startowała na 200m i ustanowiła swój nowy rekord życiowy, który 
wynosi teraz 28.25s. Lenka z  kolei stanęła przed trudnym zadaniem, 

gdyż w  gronie rywalek 
miała takie zawodniczki 
jak Syntia Elwart, Weroni-
ka Lizakowska, czy Alicja 
Stój, a  więc dziewczyny 
z  medalami MP. Było to 
cenne doświadczenie dla 
naszej młodej lekkoatlet-
ki okraszone nowym re-
kordem życiowym na hali 
1:42.50 na 600m.

Źródło: UKS Filipides

Niedzielę 20 stycznia zapamiętamy na długo. Tego dnia odbył się 
XIV. Bieg o Puchar Bielan. To tradycyjnie mocno obstawiana impreza 
przez medalistów Mistrzostw Polski w biegach długich. Jakaż była na-
sza radość, kiedy zobaczyliśmy naszą Elizkę na trzecim miejscu wśród 

kobiet. Ta dwunasto-
letnia dziewczynka 

– mieszkanka Prusz-
kowa, a zawodniczka 
UKS Filipides Teresin 

– trasę 5 km poko-
nała w  czasie 18:07. 
Pozostawiła w  tyle 
wydawałoby się moc-
niejsze, a  na pewno 
bardziej doświadczo-
ne zawodniczki.
Źródło: UKS Filipides

Najlepsi zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Filipides” 
Teresin, w tym medalistki Mistrzostw Polski oraz województwa: Eliza 
Galińska, Lena Suchowolak, Daria Bany czy Patryk Burdziński, prze-
bywali na zimowym zgrupowaniu sportowym w  Jagniątkowie, zorga-
nizowanym dzięki wsparciu władz Gminy Teresin. Znakomity klimat 
gór Karkonoszy, sprzyjający rozwojowi formy sportowej lekkoatletów, 
pozwolił w pełni zrealizować plany szkoleniowców Iwony Konrad i An-

drzeja Andryszczyka. Zawodnicy ciężko trenowali na szlakach górskich 
oraz w hali ośrodka „BOROWIK”, by przygotować się do sezonu lek-
koatletycznego 2019. Niewątpliwie praca włożona w  trakcie realizacji 
planów treningowych na obozie sportowym, przyczyni się do rozwoju 
sportowego reprezentantów naszego klubu i  uzyskania dobrych i  bar-
dzo dobrych wyników w zbliżających się startach w 2019 r.

Źródło: UKS Filipides

Zimowe zgrupowanie UKS Filipides Teresin

Eliza Galińska wśród 
najlepszych w Biegu 

o Puchar Bielan

Rekordy życiowe 
zawodniczek 
UKS Filipides




