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Wybraliśmy sołtysów
i Rady sołeckie

Chwała Bohaterom! Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W PRL-u odsądzano ich od czci i wiary,
nazywano bandytami i wrogami ludu. Byli
wyklęci, mieli zniknąć na zawsze z przestrzeni publicznej. Nawet pamięć o nich
miała być wymazana. W sfingowanych, pokazowych procesach dostawali bezwzględne
wyroki śmierci. Chowano ich pod osłoną
nocy w bezimiennych mogiłach bez należytego zmarłym szacunku. Ciał wielu z nich
nie odnaleziono do dziś. Gros żołnierzy niepodległościowego podziemia przeszło przez
piekło na ziemi w więzieniu na Rakowieckiej
w Warszawie. Witold Pilecki, jeden z najbardziej znanych Wyklętych powiedział, że obóz
w Auschwitz był przy tym igraszką.

1 marca 2019 r. w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask odprawiona została uroczysta
Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Piątkowe nabożeństwo w niepokalanowskim sanktuarium było częścią gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. 26 lutego 2010 r. śp. Prezydent RP
Lech Kaczyński skierował do Sejmu prezydencki projekt ustawy w sprawie Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Po jego śmierci projekt
podjął prezydent Bronisław Komorowski. 3

lutego 2011 r. Sejm przyjął Ustawę „w hołdzie
Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc
o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego
dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego
towarzyszy walki. Tworzyli oni kierownictwo
ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
Podczas eucharystii w intencji Niezłomnych homilię wygłosił o. Konrad Kapuściń-

ski. Nawiązując do ich
bohaterskiej postawy,
kaznodzieja podkreślił,
że pamięć o nich powinna stać się naszym
obowiązkiem. Należy
przywrócić im należne
miejsce w narodowej
historii.
W
nabożeństwie
udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele
z zastępcą wójta Gminy Teresin Markiem
Jaworskim,
prezes
i członkowie Stowarzyszenia „Teresin – nasze
korzenie”, dyrektorzy
jednostek samorządowych, poczty sztandarowe oraz uczniowie
szkół działających na
terenie naszej gminy.
Następnie w sali św.
Bonawentury prezes
Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie”
Jarosław Żejmo wygłosił krótki wykład przypominający
najważniejsze fakty dotyczące
Niezłomnych, będący
wstępem do pokazu fil-

mu „Żołnierze Wyklęci”. Zgromadzeni w skupieniu obejrzeli dokument w reżyserii Wincentego Ronisza opowiadający o losach tysięcy
uczestników powojennego podziemia zbrojnego, którzy samotnie walcząc w lasach, bez nadziei na zwycięstwo, pozostali wierni ideałom

wolnej i demokratycznej Ojczyzny.
„Ponieważ żyli
prawem
wilka,
historia o nich
głucho milczy…”.
Słowa Zbigniewa
Herberta o Żołnierzach Wyklętych zbyt długo
były
prawdziwe.
Gminne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych są nie tylko
wyrazem
hołdu
dla żołnierzy drugiej
konspiracji
za świadectwo męstwa i niezłomnej postawy
patriotycznej, ale również lekcją narodowej historii, przypominającą młodemu pokoleniu, co
znaczy bohater, co znaczy walka o wolność, co
znaczy przelana krew, co znaczy duma z Polski.
Tomasz Daczko
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Wybraliśmy sołtysów i rady sołeckie

W gminie Teresin zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Swoich przedstawicieli wybrali mieszkańcy 28 sołectw znajdujących się na
terenie naszej gminy.
Przeprowadzenie wyborów było konieczne, bowiem dobiegła końca czteroletnia kadencja dotychczasowych sołtysów oraz rad sołeckich. Na
zebraniach wiejskich we wszystkich sołectwach wybrano już nowych reprezentantów lokalnych społeczności. Oto wyniki przeprowadzonych wyborów:

Lp. Nazwa sołectwa

Ilość
uprawnionych Kworum
do głosowania

Obecni

Frekwencja

Wybrany sołtys

1.

Elżbietów

270

54

49

18,1%

Julita Niedzińska

2.

Kawęczyn

177

35

15

8,5%

Mariusz Zagajewski

3.

Szymanów

614

62

50

8,1%

Robert Ziomski

4.

Budki Piaseckie

171

35

25

14,6%

Paulina Spilaszek

5.

Nowa Piasecznica

239

48

18

7,5%

Sylwester Szajewski

6.

Dębówka

215

43

22

10,2%

Cyprian Bylicki

7.

Pawłówek

65

13

8

12,3%

Jan Bluszcz

8.

Skrzelew

130

26

59

45,4%

Grażyna Grzegorek

9.

Maurycew

103

21

23

22,3%

Stanisław Jarzyna

10.

Witoldów

54

11

16

30%

11.

Mikołajew

214

43

43

20,1%

Andrzej Szufliński

12.

Stare Paski

99

20

30

30,3%

Mariusz Izak

Aleksandra Rutkowska

Skład rady sołeckiej
Wychowaniec Grzegorz, Nowakowska
Katarzyna, Grzegorek Grażyna, Kubisiak
Monika, Szymańczak Sebastian,
Paradowska Magdalena, Wielgosz Jan
Knyszewski Dariusz, Kurzela Szczepan,
Wojciechowski Jarosław
Matela Dorota, Rybicki Dariusz,Wójcik
Dominik, Ziombska Agnieszka, Inglot
Marta
Spilaszek Zbigniew, Rozmarynowska Anna,
Brejnak Monika
Koźlicki Marek, Krzyszczak Elżbieta,
Anyszkiewicz Ryszard
Bylicki Tomasz, Cudnik Wojciech, Rosa
Andrzej, Szadkowski Kacper, Nowakowski
Marek
Krzemiński Zenon, Lisek Maciej, Łasica
Anna
Cuper Sylwester, Dymkowski
Wojciech,Misiak Piotr, Szczepaniak Anna,
Tkacz Krzysztof, Włodarczyk Mariola
Mitrowski Jakub, Solski Adam,
Olszanowska Natasza
Antosz Katarzyna, Miksa Bożena, Florczak
Kamil
Banaszek Krzysztof, Kościan Piotr, Merwart
Barbara, Gręda Piotr, Kubisiak Wojciech
Jaczyński Arkadiusz, Kacprzak Ryszard,
Smoliński Wiesław
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3
13.

Topołowa

180

36

43

23,8%

Halina Ziółkowska

14.

Granice

213

43

47

22,1%

Anna Gogół

15.

Seroki-Parcela

521

53

116

22,3%

Piotr Stychlerz

16.

Paprotnia

1325

67

78

5,9%

Jan Mitrowski

17. Nowe Gnatowice

115

23

20

17,4%

Marek Zygmunciak

18.

Nowe Paski

107

22

9

8,4%

Tomasz Lesiński

19.

Izbiska

96

20

9

9,4%

Edward Kopiec

20.

Maszna

294

59

31

10,5%

Marek Wódka

21.

Lisice

55

11

8

14,5%

Jarosław Barański

22.

Pawłowice

285

57

48

16,8%

Mariusz Wacławek

23.

Seroki-Wieś

227

46

34

15%

Paweł Zdanowski

24.

Ludwików

115

23

49

40%

Mirosław Matyska

25.

Granice Osiedle

616

62

75

12,2%

Paweł Wróblewski

26.

Teresin-Gaj

196

40

25

12,7%

Kazimierz Dąbrowski

27.

Gaj

85

17

25

29,4%

Mirosława Brodowska

28.

Teresin

2301

115

42

1,8%

Katarzyna Klata

Dzikowska Renata, Ledzion Zyta, Misiak
Lucjan, Sitek Barbara, Wieczorek Zofia
Balcerak Luiza, Grądek Artur,Kalinowska
Agnieszka, Kowalczuk Dorota, Pawłowska
Edyta
Boniecka Teresa, Kraśniewski Tadeusz,
Latoszewski Dariusz, Pietrzak Wojciech,
Walczak Daniel
Gacki Jarosław, Kornacka Katarzyna,
Kuczyński Mariusz, Ptaszkiewicz Agnieszka,
Wołczyńska Anna
Brzozowski Michał, Piotrowski Łukasz,
Kosiński Mariusz
Jabłońska Anna, Słabuszewska-Kowalczyk
Zofia, Jarzębowski Daniel
Bajurska Marianna, Pietrzak Jolanta,
Jończak Grażyna
Opęchowska-Ciak Anna,Włodarczyk
Katarzyna, Gołębiewski Rafał
Modelewski Piotr, Bloch Czesław, Szewczyk
Krzysztof
Bieguszewski Andrzej, Ciołkowska
Agnieszka, Graska Marzena, Jończyk Anna,
Mularczyk Honorata
Zdanowski Dariusz, Aneta Sitarska -Haber,
Poprawska Malwina, Włodarski Grzegorz,
Okurowski Emil, Guziewicz Robert,
Krajewski Marcin
Matejka Małgorzata, Bieniek Małgorzata,
Szymańczak Małgorzata, Adamczyk Piotr
Borkowska Katarzyna, Gołębiowski Rafał,
Łopaciński Łukasz, Starus Aleksandra,
Stawińska Paulina, Zimochocki Grzegorz
Wincenty Winczewski, Ziąbski Mirosław,
Popławska Sylwia, Zych Julita, Zielska
Mariola
Bolesta Mirosława, Brodowski Piotr,
Kosińska Agnieszka, Pietz Arkadiusz
Karczewska Ewa, Sękulska Urszula, Cuper
Beata, Przybyłowski Marcin

Wybranym sołtysom i radom sołeckim gratulujemy i życzymy dobrej, owocnej współpracy z mieszkańcami. Sołtysom i radom sołeckim, którzy
zakończyli kadencję, serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony w pracę dla dobra mieszkańców.
Tomasz Daczko

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
94,9 FM

GMINA TERESIN W RADIU
SOCHACZEW 94,9 FM
Środa, 3 kwietnia 2019 roku o godzinie 9.30
rozmowa z wójtem gminy Teresin Markiem
Olechowskim.
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TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
W GODZINACH PRACY URZĘDU
GMINY TERESIN
661 500 587

102,

7 FM

GMINA TERESIN W RADIU
NIEPOKALANÓW 102,7 FM
Piątek, 12 kwietnia 2019 roku o godzinie
13.10 rozmowa z wójtem gminy Teresin Markiem Olechowskim.
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Z prac Rady Gminy
V Sesja Rady Gminy Teresin odbyła się 4
marca 2019 r. w sali widowiskowo – kinowej
„Dworca.TO.Kultura”. W obradach udział
wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym
składzie upoważniało Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W posiedzeniu
uczestniczyli: zastępca Wójta Gminy – Marek
Jaworski, Skarbnik Gminy – Agnieszka Rosa,
dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych oraz sołtysi.
Obrady otworzył i do końca
im przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Bogdan Linard.
Przewodniczący Linard
przedstawił Radzie trzech
nowo wybranych sołtysów:
Julitę Niedzińską – sołtysa
Eżbietowa, Paulinę Spilaszek –
sołtysa Budek Piaseckich oraz
Cypriana Bylickiego – sołtysa
Dębówki.
W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli protokół
z IV sesji Rady Gminy z dnia 5
lutego 2019 r. Następnie podjęli dwie uchwały w sprawie
nabycia
niezabudowanych
nieruchomości położonych
w Masznie i w Granicach. W obu przypadkach
nieruchomości te stanowią drogi.
Rada Gminy podjęła także uchwałę dotyczącą „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Teresin w 2019 roku”, której
podstawowym zadaniem jest zapewnienie
opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie
populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukacja
w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Radny Paweł Wróblewski poprosił kierownik Referatu Mienia i Środowiska UG panią
Joannę Szymańską o przypomnienie procedury
postępowania w razie natknięcia na błąkające
się bezpańskie psy. Kierownik referatu wyjaśniła, że procedura taka została opracowana i zawiera szczegółowy opis postępowania w takich
przypadkach. Zamieszczona została na stronie
bip.teresin.pl w zakładce „Ochrona środowiska”.
Radni dokonali także zmian w uchwale nr
IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin.
Wprowadzone zmiany do uchwały zasadniczej
o wyróżnieniach, nagrodach i stypendiach
sportowych dotyczą zmian w podstawie prawnej, w nazewnictwie stałych komisji pracujących w Radzie Gminy oraz zmian wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Oświaty p.
Bogusław Bęzel przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Teresin. Do ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę i określenia granic obwodów publicz-
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nych szkół podstawowych na okres od dnia
1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39
ustawy – Prawo oświatowe. Wyjaśnił jednocześnie, że organizacja szkół oraz granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Teresin od dnia 1 września 2019 roku
nie ulegają zmianie. Jednakże na podstawie art.
81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw, wszystkie wcześniejsze zapisy zawarte w uchwałach
Rady Gminy Teresin z 2017 roku tracą swą moc.
Stąd też zaszła konieczność powołania do życia
nowej uchwały. Podczas dyskusji o sieci szkół,
radny Hubert Konecki zaapelował, by w budynku po gimnazjum w Szymanowie mogły
uczyć się dzieci z klas przedszkolnych szkoły
podstawowej. Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśnił, że władze gminy już pochyliły się nad tym
pomysłem, i mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, przychylają się zaproponowanego rozwiązania. Z art. 32 ustawy – Prawo
oświatowe wynika konieczność ustalenia sieci
tych oddziałów. W naszej gminie obydwie sieci,
tj. szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w tych szkołach są takie same.
W kolejnym punkcie obrad ustalono
sieć publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Teresin. Podobnie jak wcześniej
stosowne wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił
Pełnomocnik ds. Oświaty pan Bogusław Bęzel. Gmina Teresin nie prowadzi publicznych
przedszkoli, a dla istniejących na terenie gminy
trzech niepublicznych przedszkoli jest jedynie
organem wpisowym. Gmina Teresin prowadzi
natomiast publiczne oddziały przedszkolne
we wszystkich szkołach podstawowych działających na jej terenie. Projekty obydwu uchwał
uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Uchwały ustalające sieć publicznych szkół oraz oddziałów przedszkolnych
zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.
Następnie radni wyrazili zgodę na przystąpienie do współpracy z Gminami Baranów
i Wiskitki, której kluczowym elementem jest

ustalenie zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednocześnie Rada przyjęła Regulamin
Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
W trakcie V sesji Rady Gminy podjęto również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata
2019-2031. Wprowadzone tam zmiany dotyczą
zwiększenia planu dochodów (o kwotę 315.825,47 zł)
i planu wydatków (o kwotę
315.825,47 zł). Dokonano
również zmian w wykazie
przedsięwzięć. W zadaniu
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji
społeczeństwa
informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji, projekt ASI”, zwiększono
limit wydatków na rok 2019
do kwoty 25.329, 48 zł, natomiast w zadaniu „Budowa
kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Teresin” zmniejszono limit wydatków na bieżący rok o kwotę 400.000,00
zł. Kwotę tę przeniesiono do
wydatków na zadania inwestycyjne na 2019
rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na
lata 2019-2031. Radni pozytywnie rozpatrzyli
także propozycje zmian w uchwale budżetowej
Gminy Teresin na rok 2019. Szczegółowe informacje na temat uchwalonych zmian, zarówno
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Teresin na lata 2019-2031, jak i w Uchwale
budżetowej Gminy Teresin na rok 2019, można znaleźć na stronie bip.teresin.pl w zakładce
„Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.
W ostatniej części obrad Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, a następnie
zastępca Wójta Marek Jaworski przedstawili
obecnym na sesji informacje na temat swej
pracy pomiędzy sesjami.
Miłym akcentem V sesji Rady Gminy było
wyróżnienie i nagrodzenie dyrektorów dwóch
instytucji – Teresińskiego Ośrodka Kultury
pana Mariusza Cieśniewskiego i Gminnej Biblioteki Publicznej pani Aleksandry Starus,
dzięki których działalności Gmina Teresin
została uhonorowana w konkursie „Wzorowa
Gmina” i otrzymała zaszczytny tytuł Lidera
Kultury. Jak podkreślił dyrektor Cieśniewski,
przyznany tytuł jest ukoronowaniem ciężkiej
pracy nie tylko osób zarządzających tymi instytucjami, ale przede wszystkim wszystkich
pracowników, którzy na co dzień nie szczędzą
wysiłku, by tworzyć oraz promować kulturę
i sztukę.
Tomasz Daczko
Nagranie obrad można zobaczyć na
stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy
Teresin” – „Transmisja i nagrania sesji”.
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100-lecie OSP Szymanów
Szanowni Państwo! Rok 2019 to wyjątkowy czas dla OSP
SZYMANÓW. Dokładnie 100 lat temu powstała
nasza jednostka. Działania związane z organizacją naszego jubileuszu rozpoczęliśmy już
w zeszłym roku. Postanowiliśmy zacząć od
powołania komitetu honorowego, w skład
którego weszły osoby ważne oraz bliskie
naszej jednostce i miejscowości.
Z pierwszą wizytą, po wcześniejszym
ustaleniu, udaliśmy się do pana Senatora Zbigniewa Komorowskiego, osoby która wywodzi się
z Szymanowa, i na której pomoc wielokrotnie mogliśmy
już liczyć. Tym razem również
nie zawiedliśmy się. Spotkanie
przebiegało w miłej atmosferze,
rozmawialiśmy o historii Szymanowa oraz naszej OSP. Wysłuchaliśmy
również cennych wskazówek Pana senatora,
co do zorganizowania naszej uroczystości. Chcemy bardzo podziękować
panu Senatorowi Zbigniewowi Komorowskiemu za to, że zgodził się być
członkiem, ale przede wszystkim Przewodniczącym Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia OSP SZYMANÓW. Drugą osobą, którą zaprosiliśmy do Komitetu Honorowego, jest pan Marek Olechowski – Wójt
Gminy Teresin. Cieszymy się bardzo, że pan Wójt również z wielkim zaangażowaniem podszedł do naszego jubileuszu i wiele rzeczy nam podpowiedział, za co serdecznie dziękujemy. Ponadto w skład Komitetu Honorowego weszli: pan Mirosław Adam Orliński – wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pan Piotr Piątkowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz ks. Robert Sierpniak – Proboszcz Parafii Szymanów. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Powstał również roboczy komitet organizacyjny uroczystości, na
którego barkach spocznie przygotowanie i zorganizowanie 100 – lecia.
W skład tego komitetu weszli: dh Marek Pałuba – prezes Zarządu OSP
Szymanów,dh Tomasz Tondera – naczelnik, dh Rafał Wilczek – skarbnik, dh Kamil Kozłowski – sekretarz, dh Robert Ziomski – gospodarz,
dh Sebastian Kozłowski – kronikarz, dh Maciej Lisek – członek Zarządu oraz druhowie: Dariusz Tartanus – komendant gminny OSP, Hubert
Konecki – radny wsi Szymanów, Grzegorz Wychowaniec – radny wsi
Elżbietów, Jarosław Konecki.
Szanowni Państwo! Scenariusz uroczystości praktycznie mamy gotowy, pozostały szczegóły, myślimy że z organizacją jubileuszu również
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damy radę. Największym wyzwaniem z powodu niewielkiej ilości czasu, jaki pozostał, będzie generalny remont strażnicy. Na tym bardzo nam zależy, bowiem oficjalne uroczystości odbędą się po Mszy
świętej na placu przed budynkiem OSP. Marzeniem naszym jest również nowy samochód bojowy, na który bardzo liczymy, gdyż zdecydowanie poprawi on mobilność jednostki, ale
pewnie też przyciągnie młodzież w nasze
Pragniemy
poszeregi.
dziękować panu Markowi
Olechowskiemu – Wójtowi
Gminy Teresin oraz Radzie
Gminy Teresin za to, iż w budżecie Gminy Teresin na rok
2019 zostały zabezpieczone
środki finansowe w wysokości 250 tysięcy złotych jako wkład
własny do zakupu nowego samochodu
dla OSP Szymanów oraz 100 tysięcy złotych na remont strażnicy. Dziękujemy sołtysowi Robertowi Ziomskiemu,
radzie sołeckiej oraz mieszkańcom Szymanowa, którzy na zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 rok, postanowili
przeznaczyć kwotę w wysokości 38.200 złotych na doposażenie nowego
samochodu bojowego oraz sołectwu Elżbietów i Pawłówek za te same
decyzje w kwocie odpowiednio 14 tysięcy złotych oraz 1 tysiąc złotych.
Podziękowania specjalne kierujemy do Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szymanowie pana Senatora Zbigniewa Komorowskiego, dzięki któremu nie tak dawno otrzymaliśmy znaczne wpływy pieniężne ze spółek:
Bakoma sp. z o.o – kwota darowizny 30 tysięcy złotych
Bioagra-Oil SA – kwota darowizny 50 tysięcy złotych
Bioagra SA – kwota darowizny 50 tysięcy złotych
Komagra sp. z o.o – kwota darowizny 50 tysięcy złotych
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Szymanowa oraz Gminy
Teresin! Już dzisiaj pragniemy zaprosić Państwa na uroczystości 100 –
lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymanowie, które rozpoczną się Mszą świętą w kościele parafialnym w niedzielę, 25 sierpnia
2019 roku o godzinie 11.30.
Do zobaczenia w dniu naszego święta
Strażacy z OSP Szymanów
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Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Teresin
W Polsce działa ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych,
zrzeszających ponad 690 tysięcy osób. Na wsiach i w małych
miasteczkach to często największy społeczny kapitał. Działalność OSP
koncentruje się głównie na terenach wiejskich i ma lokalny wymiar –
trzy czwarte Ochotniczych Straży Pożarnych nie wykracza ze swoimi
działaniami poza granicę powiatu. Na terenie naszej Gminy jest 7
jednostek straży, które w 2018 r miały prawie 550 wyjazdów do
pożarów, wypadków drogowych, dysponowani byli do ratownictwa
wodnego, usuwania lokalnych zagrożeń, dysponowani byli również
poza teren naszej gminy, niestety wyjeżdżali również do fałszywych
alarmów. Straże nasze to nie tylko ratowanie mienia i życia ludzi. OSP wyposażone są dobrze w sprzęt
techniczny dzięki dobrej współpracy z samorządem i radami sołeckimi, a także piękne świetlice
wiejskie, w których odbywają się różne wydarzenia. Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się również
sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Zdecydowana większość członków OSP to mężczyźni,
jednak można się spodziewać, że rola kobiet w życiu OSP będzie rosła – wśród członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych stanowią one już jedną czwartą. Członkowie OSP pracują
społecznie. Jesteśmy po odbytych Walnych Zebraniach Sprawozdawczych, w których uczestniczyli
goście wysokiej rangi z Państwowej Straży Pożarnej, a także władz samorządowych. Miałem
przyjemność być na wszystkich Walnych Zebraniach, jako wiceprezes Zarządu Gminnego. Nie kryję
swojej radości i satysfakcji, gdyż wiele ciepłych słów i pochwał spłynęło na ręce prezesów jednostek i
strażaków. Było zgłaszanych jeszcze wiele potrzeb, które zostały zapisane w planach działania i
planach finansowych na rok 2019. Te wszystkie potrzeby będziemy analizować na posiedzeniach
Zarządu Gminnego. Wszyscy prezesi otrzymali jednogłośnie absolutorium, co świadczy o ich wysokim
zaangażowaniu i pracy na rzecz naszego środowiska. W imieniu Zarządu Gminnego chcę Im
pogratulować a Radzie Gminy i Radom Sołeckim podziękować za dobrą współpracę – DZIĘKUJĘ.
Tadeusz Szymańczak – Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP
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Na inwestycyjnym przednówku
Dobra pogodowa aura sprzyja prowadzonym robotom inwestycyjnym na terenie gminy Teresin. Zgłoszona do odbioru została inwestycja „Przystanek Granice – Punkt Obsługi Turysty” przy strażnicy OSP
Teresin. Zadanie wykonywała firma ,,Semik” z Warszawy, a koszt wyniósł 657 tys. 727 zł. Na ten cel pozyskane zostały środki zewnętrzne
z Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Chełmońskiego” w wysokości
218 tys. złotych. Przy OSP powstała wielofunkcyjna sala środowiskowa
z nowoczesnym zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz Punkt Obsługi Turystycznej. Zamontowana mobilna ściana pozwoli na organizację
dwóch niezależnych wydarzeń – spotkań, imprez itp. W połowie roku
powinna zakończyć się realizacja ostatniego etapu budowy zaplecza
sportowego na stadionie GOSiR w Teresinie. Oprócz części sportowej
dla różnych sekcji, znajdą się tu także pomieszczenia odnowy i gabinety
rehabilitacji. Inwestycja finansowana jest wyłącznie ze środków gminnych, umowa opiewa na kwotę 2 mln 717 tys. złotych. Na gminnych
drogach rozpoczęły się pierwsze pozimowe remonty: na niektórych
wystarczą drobne uzupełnienia, gdzieniegdzie – wymiana i stabilizacja
podbudowy oraz nowa nakładka, m.in. w Maurycewie jezdnia poszerzona została o pobocza wykonane z asfaltowego destruktu. Ubytki na
drogach gruntowych wyrównywane są tłuczniem, gruzem betonowym
bądź leszem. Na remont czeka droga od Paprotni do Nowych Gnatowic
oraz te, wskazane na zebraniach sołeckich, które wymagają najpilniejszych napraw. Rozpoczęła się budowa chodnika przy ulicy Krańcowej
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w Granicach. Umowa na kwotę 139 tysięcy złotych podpisana została
z firmą Drog-Bed. Postępowania przetargowe przygotowywane są dla
kolejnych tegorocznych inwestycji. Sukcesywnie realizowane są zadania
wskazane przez mieszkańców poszczególnych wsi w ramach funduszu
sołeckiego na 2019 rok.
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Partnerzy Programu „Karta 3+”
LISTA FIRM, KTÓRE WSPIERAJĄ RODZINY 3+ NA TERENIE GMINY TERESIN

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

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

USŁUGI
Nadzory i projekty budowlane Józef Górzyński – Elżbietów 15; zniżka 10%, tel. 608 516 983.
Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszkalające, płyta poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a; zniżka 5% na lekcje nauki jazdy +
2 godziny gratis.
Poprawki krawieckie „U KASI” Katarzyna Pietru-

szewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22; zniżka 10% na
wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Teresin, ul. Szymanowska w budynku TER-MED; 10%
zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska –
Granice, ul. Południowa 47; 30% zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska –
Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A; 10% zniżki na strzyżenie włosów.
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga
– GOSiR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32; bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie na
cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa
100; 20% zniżki na szycie firan i zasłon, na skracanie
odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter na
odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków
do odzieży.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW”
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul.
Szymanowska 19; 15% zniżki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna
zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30%
zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% zniżki na
obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych.
AP SERVICE Sp. z o.o. Agnieszka Rudnicka – Teresin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10; 15 % zniżki na
usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne oraz
zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego
oraz usługi komputerowe.
„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski –
punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19,
Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6; 15% zniżki na
OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie
domów i mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki
na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie,
30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków
rolniczych.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Paprotnia, ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi
księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypełnianiu
PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul.
Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradztwa podatkowego.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra –
Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie,
laminowanie, oprawę książek.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin,
ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne ogrodów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY KOŃ”
Iwona Gręda – Mikołajew 14; 10% zniżki na jednorazowe jazdy konne i warsztaty twórcze.
E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller – ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin ul.
Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i prowa-

dzenie spraw, reprezentowanie przed instytucjami – Sąd,
Prokuratura, Policja w sprawach wypadków drogowych,
sprawach karnych, błędów medycznych, sprawach cywilnych.
„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 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.

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE
Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka
Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum Kultury.
Sochaczew – 50% na ceny biletów na basen w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

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

FHU DE-FACTO Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska – Teresin, ul. Lipowa 1A; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króliczak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul. Szymanowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka – Teresin, ul. Rynkowa 1; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra – Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie, laminowanie, oprawę książek.

„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 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.
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Już w kwietniu pierwszy egzamin ósmoklasisty!
Egzamin ósmoklasisty – przyczyna niepokoju tysięcy polskich
uczniów, rodziców, ale też i nauczycieli. Pedagodzy uprzedzają, że
przed uczniami bardzo trudne wyzwanie, bo wymagania egzaminacyjne są nad wyraz ambitne. Uczniowie i ich rodzice alarmują, że obciążenie nauką jest zbyt wielkie i młodzi ludzie odczuwają ogromny
niepokój przed pierwszym w ich życiu tak ważnym sprawdzianem.
Warto więc dowiedzieć się, jak będzie przebiegał egzamin ósmoklasisty.
Pierwszy, historyczny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, już w kwietniu. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego
przystąpić, aby ukończyć szkołę. Będzie miał formę pisemną. Nie można go nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym
2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej.
W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy – szkołę podstawową
ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej.
Uczniowie przystępujący do egzaminu w przejściowym okresie
wdrażania reformy, czyli w latach 2019–2021, będą zdawać egzamin
z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki
i języka obcego nowożytnego. Od 2022 roku ósmoklasiści przystąpią do
egzaminu z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języ-

ka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się
zarówno zadania zamknięte (tzn. takie, w których uczeń wybiera
jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tzn. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).Warto jednak
zwrócić uwagę na fakt, że w arkuszu egzaminacyjnym środek ciężkości
został postawiony przede wszystkim na zadania otwarte i odnosi się to
zarówno do języka polskiego, jak również matematyki, a w kolejnych
latach także innych przedmiotów. Istotne jest też, że bez dobrego opanowania lektur zapisanych w podstawie programowej (tzw. obowiązkowych) zredagowanie dłuższej pracy pisemnej (200 słów) może graniczyć z cudem (liczba lektur wymaganych na egzaminie zwiększyła się
z 13 do 20 pozycji).
Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do
szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc
w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zadecydować
o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej. Tegoroczni absolwenci szkoły podstawowej znajdują się w tzw. kumulacji
roczników. O miejsca w szkołach ponadpodstawowych w kraju będzie
starało się ok. 726 tys. dzieci, a nie jak zazwyczaj ok. 350 tys. Nie wszyscy zatem znajdą miejsce w placówkach, o których marzyli.
Wszelkie informacje dotyczące egzaminu są publikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.
pl/egzamin-osmoklasisty/. Dla każdego przedmiotu, z którego będzie
przeprowadzany egzamin, przygotowany został osobny informator –
również do pobrania ze strony CKE.
Tekst został opracowany na podstawie
materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

„Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”
uczniowie teresińskiej podstawówki wśród laureatów
Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej

Za nami VI edycja Festiwalu Poezji Patriotycznej „Nie mówię
szeptem, gdy mówię skąd jestem”. W patio Kramnic Miejskich
w Sochaczewie 1 i 2 marca mogliśmy usłyszeć piękne wiersze i poezję śpiewaną opisującą trudne losy naszego narodu, jego heroizm,
bohaterów wojen i powstańczych zrywów. Festiwal był częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na ziemi
sochaczewskiej. W eliminacjach wzięła udział rekordowa liczba
206 uczestników.
Przegląd, jak co roku, zorganizowały Stowarzyszenie „Sochaczew
Daj się Ponieść” oraz Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych
UM w Sochaczewie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: poseł
Maciej Małecki,
starosta Jolanta
Gonta i burmistrz
Piotr Osiecki.
Młodzi artyści
z terenu powiatu
sochaczewskiego
startowali w kilku
kategoriach
wiekowych: I. kat.
(klasy I-III szkoły
podstawowe),
II.
kat. (klasy IV-VI
szkoły podstawowe), III. kat. (klasy
VII i VIII szkoły
podstawowej oraz
III gimnazjum), IV
kat. (szkoły średnie
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i dorośli). W każdej kategorii wiekowej rywalizowano w konkursie recytatorskim i wokalnym.
Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. św.
Maksymiliana Kolbego w Teresinie odnieśli w tegorocznym festiwalu
znaczące sukcesy:
■■ Marcelina Więsek – I. miejsce w I. kategorii wiekowej, poezja patriotyczna; I. miejsce w I. kategorii wiekowej, pieśń patriotyczna;
■■ Julia Kołodziejak – II. miejsce w I. kategorii wiekowej, pieśń patriotyczna;
■■ Szymon Mikołajczyk – wyróżnienie w I. kategorii wiekowej, poezja
patriotyczna;
■■ Aleksandra Sobota – I. miejsce w III. kategorii wiekowej, poezja patriotyczna.
Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje!
Tomasz Daczko
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W Teresinie powstaje onkologiczny
punkt konsultacyjny
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls”
planuje rozszerzyć swoją działalność o prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z chorobami nowotworowymi. To dobra wiadomość
dla chorych z terenu gminy Teresin, którzy walczą z rakiem. Pacjenci
onkologiczni zdecydowanie zyskają na czasie i będą mogli konsultować stan swojego zdrowia na miejscu. Stowarzyszenie „Impuls”
zamierza też objąć opieką rodziny osób dotkniętych chorobą nowotworową.
Inicjatywa Stowarzyszenia jest ze wszech miar słuszna i potrzebna,
wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa. Wskaźniki pokazują jak drastycznie wzrasta ilość zachorowań na nowotwory.
Obecnie na świecie choruje 13 milionów ludzi, z czego prawie 8 milionów umiera. Przewiduje się, że w przyszłości co drugi mężczyzna i co
trzecia kobieta będą chorować na raka. Prawdopodobnie umieralność
wzrośnie aż 3-krotnie. Onkologia staje się zatem problemem społecznym i publicznym.
Prezes Stowarzyszenia „Impuls” Agnieszka Ptaszkiewicz informuje,
że pilotażowy program rozpisany został na klika miesięcy i otrzymał
skromne wsparcie finansowe z budżetu samorządu Gminy Teresin.

Moja ulica Lipowa
9 marca wybrałam się na uroczy koncert
pani Joanny Cieśniewskiej, który odbywał się
w sali Dworca TO.Kultura. Po wejściu rozejrzałam się po sali i zobaczyłam same znajome,
uśmiechnięte, życzliwe twarze. Asia pod koniec pięknego koncertu powiedziała znamienne słowa: w Teresinie znalazłam swoje miejsce
na ziemi. Czyż można piękniej o miejscowości,
w której się mieszka?
A dlaczego w moim życiu Teresin stał się
ważny? Dlatego, że przez 57 lat mieszkania
w nim obserwowałam, jak przeobrażał się
z zabłoconej, zapyziałej wioski w ładną podwarszawską miejscowość pełną pięknych domów i zadbanych ogródków, dobrych dróg,
funkcjonalnej i nowoczesnej szkoły podstawowej, obiektów sportowych, no i zadziwiającego
urodą Dworca TO.Kultura i jego otoczenia.
Mieszkam przy ulicy Lipowej, którą uważałam za cud natury, zwłaszcza w okresie kwitnienia lip, kiedy to po wyjściu z zatłoczonego,
dusznego pociągu już na peronie czuło się ich
zapach. Aleja była piękna, ocieniała całą ulicę.
Ulicę, która w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku była czasem trudna do przejścia
z powodu zalegającego na niej błota. Dużym
postępem było położenie nakładki asfaltowej
i chodnika z płyt. Marzeniem mieszkańców
było odwodnienie terenu tak, aby zapobiec zalewaniu piwnic naszych domów w czasie ulew
(chyba ten problem do dziś nie jest rozwiązany, a właściwie częściowo rozwiązała go sama
natura, ponieważ od kilku lat nie ma takich
opadów jak np. w 2010 r.).
Stopniowo cywilizowano naszą miejscowość przez budowę wodociągów, kanalizacji,
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Ma jednak nadzieję, że inicjatywa ta znajdzie wsparcie w postaci środków zewnętrznych.
Stowarzyszenie „Impuls” po raz kolejny wykazało się wrażliwością na
potrzeby lokalnej społeczności. Punkt konsultacyjny dla osób z chorobami nowotworowymi w Teresinie to niewątpliwie prawdziwe wyzwanie,
ale i nadzieja na szybkie i godne leczenie. Dziękujemy za tak cenną i potrzebną inicjatywę przybliżenia mieszkańcom naszej gminy możliwości
leczenia onkologicznego.
Tomasz Daczko

zbiórkę śmieci i w końcu gazyfikację.
Studiowałam i pracowałam w Warszawie, przez co mój kontakt z mieszkańcami
był ograniczony. Natomiast moja matka była
nauczycielką w szkole podstawowej i miała
bezpośrednią styczność z rodzicami uczniów,
więc dobrze znała środowisko i wiele mi
o nim opowiadała.
Po pewnym czasie doszłam do wniosku, że
skoro tu mieszkam, dzielę troski mieszkańców
Teresina, to warto włączyć się w nurt lokalnego życia. W tym czasie rozwijał się ruch samorządowy, gmina zmieniała oblicze.
Otworzyłam prywatną praktykę lekarską i zaczęłam bezpośrednio poznawać ludzi.
Wkrótce poproszono mnie, aby w lokalnej
gminnej gazetce pisać o zdrowiu, potem zaproponowano wzięcie udziału w wyborach do
Rady Gminy. Jakie było moje zaskoczenie, gdy
zdobyłam dużą ilość głosów i uzyskałam mandat radnej! I tak było jeszcze dwukrotnie. Radną byłam do 2018 r. W ubiegłym roku dałam
się namówić na kandydowanie do Rady Powiatu. Wybory sromotnie przegrałam. Wyborcy powiedzieli dość, czas przejść na emeryturę.
Od początku samorządności gmina rozwijała się w dużym tempie i coraz lepiej i wygodniej w niej się żyło. Znacznie ożywił się ruch
społeczny. Zaczęły powstawać stowarzyszenia,
kluby, sołtysi zaczęli organizować spotkania
integracyjne wsi. Aktywnie działa dom kultury, mamy Kino Za rogiem, biblioteki.
W aktywizacji społeczności niemałą rolę
odgrywa Stowarzyszenie Impuls, którego jestem współzałożycielką i członkinią, a prezeską jest świetna Agnieszka Ptaszkiewicz.
Szybko płynęły lata, widać było rozwój

gminy, a moja aleja Lipowa wciąż miała stary
asfalt i okropne, krzywe, połamane chodniki.
Nie pomagały liczne prośby o ich naprawę.
Odpowiadano, że remont jest zaplanowany
na później. Aż nagle przyszły środki unijne
i moja ulica Lipowa stała się piękna i nowoczesna. Ułożono na niej kostkę brukową, założono nowe oświetlenie (ale jakie!). Na miejsce
wyciętych, chorych, starych drzew posadzono
młode, zasiano trawę. Przewrotnie mówiąc,
uzupełnieniem była przebudowa dworca kolejowego i jego otoczenia. Efekt jest wspaniały!
Czujemy się dumni i obecni nie tylko
w Gminie, ale i w Europie.
Teraz czekam na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym i mam nadzieję, że stanie
się to jeszcze za „wójtowania” pana Marka
Olechowskiego. Doceńmy trud pana wójta
i wszystkich pracowników gminy, dzięki którym nasza miejscowość staje się coraz ładniejsza, a nam żyje się lepiej.
Antonina Gigier
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III GALA SPORTU GMINY TERESIN
8 marca w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni odbyła się III
Gala Sportu Gminy Teresin. Uroczystości towarzyszyły słowa św. Augustyna Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Pomysłodawcą uhonorowania najlepszych zawodników, trenerów, drużyn i wydarzeń sportowych roku był wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, który od wielu
już lat przekonuje teresińskich radnych i sponsorów do inwestowania
w sport i młodych, zdolnych zawodników. Przyznawane nagrody rzeczowe i finansowe są docenieniem pracy wychowawczej i sukcesów
w sporcie – podkreślał w swoim wystąpieniu zastępca wójta Marek Jaworski. Gmina Teresin może poszczycić się nie tylko piękną tradycją,
ciekawą historią, walorami przyrodniczymi, ale również dynamicznym rozwojem sportu w różnych jego dyscyplinach.
Teresińscy sportowcy rokrocznie dostarczają nam wielu emocji. Sięgają po laury w imprezach krajowych, europejskich i światowych. III
Gala Sportu Gminy Teresin była doskonałą okazją, aby docenić i uhonorować najlepszych z najlepszych – zapaśników, łuczników, lekkoatletów,
tenisistów ziemnych i stołowych.
Gościem honorowym Gali był wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata, wicemistrz Olimpijski z Moskwy, a obecnie Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Zawodników, trenerów
i prezesów klubów nagrodziły władze Gminy Teresin na czele z zastępcą
wójta Markiem Jaworskim, Przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem
Linardem oraz radni gminni i powiatowi, dyrektorzy podległych jednostek, dyrektorzy szkół i sponsorzy sportu gminnego. Galę uświetnił recital muzycznej gwiazdy wieczoru Krzysztofa K.A.S.Y. Kasowskiego oraz
klimatyczny występ niespodzianka w wykonaniu zawodniczek UKS Filipides Teresin Amelii Ciurzyńskiej i Julii Giejbatow.
Wyboru najlepszych dokonała Kapituła, w skład której weszli wybitni polscy sportowcy, zdobywcy mistrzowskich tytułów i miejsc na najwyższym stopniu podium: Justyna Kamińska (przewodnicząca), Hubert
Konecki, Andrzej Andryszczyk, Krzysztof Walencik, Katarzyna Klata,
Ryszard Kowalski, Bogusław Cierech, Ryszard Śliwiński, Maciej Starus
oraz Radosław Jurzyk.
Po raz pierwszy Kapituła wskazała aż 65 laureatów w sześciu kategoriach: Najlepszy Sportowiec Gminy Teresin, Trener Roku, Młody Talent
Roku, Najlepsza Drużyna Roku, Wydarzenie Sportowe oraz Sport Szkolny.
Oto lista nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:
kategoria Najlepszy Sportowiec Gminy Teresin:
1.miejsce – Wiktor Szmulaj (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat.
wag. do 61 kg, 8. zawodnik Młodzieżowych Mistrzostw Europy, srebrny medalista Mistrzostw Polski Seniorów, srebrny medalista Mistrzostw
Polski Młodzieżowców, 19. zawodnik Mistrzostw Świata)
2.miejsce – Adrian Wagner (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat.
wag. do 57 kg, srebrny medalista Mistrzostw Polski Seniorów, srebrny
medalista Mistrzostw Polski Juniorów)
3. miejsce – Robert Michta (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag.
do 86 kg, srebrny medalista Mistrzostw Polski Seniorów)
– Mariusz Zdanowski (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 97
kg, srebrny medalista Mistrzostw Polski Seniorów)
4.miejsce – Marcin Kluczek (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat.
wag. do 61 kg, brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów, 3. zawodnik Pucharu Polski Juniorów)
– Konrad Króliczak (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 70
kg, brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów)
– Marta Mechocka (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 59
kg, brązowa medalistka Mistrzostw Polski Seniorów, brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski, brązowa zawodniczka Pucharu
Polski Seniorów)
– Rafał Paliński (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 79 kg,
brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów)
– Kamil Pałyska (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 125 kg,
brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów)
5.miejsce – Semen Terzi (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag.
do 57 kg, złoty medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski)
6. miejsce – Kamil Rybicki (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag.
do 86 kg, srebrny medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski)
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– Michał Chojnacki (łucznictwo, LKS Mazowsze Teresin, brązowy
medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski w łukach bloczkowych)
– Małgorzata Maciągowska (łucznictwo, LKS Mazowsze Teresin,
brązowa medalistka Mistrzostw Polski)
7. miejsce – Michał Szymański (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat.
wag. do 86 kg, brązowy medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski)
8. miejsce – Kamil Banaszek (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat.
wag. do 70 kg, złoty medalista Mistrzostw Polski Juniorów)
9. miejsce – Eliza Galińska (LA, UKS Filipides Teresin, złota medalistka Mistrzostw Polski w biegach górskich)
– Hubert Wiśniewski (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do
110 kg, złoty medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 9. zawodnik Mistrzostw Europy Kadetów, 11. zawodnik Mistrzostw Świata Kadetów)
– Bartosz Staniaszek (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do
125 kg, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów, złoty medalista
Pucharu Polski Juniorów)
– Hubert Antolak (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 92 kg,
brązowy medalista mistrzostw Polski Juniorów)
10. miejsce – Lena Suchowolak (LA, UKS Filipides Teresin, srebrna
medalistka Mistrzostw Polski U14 na dystansie 600 m)
– Filip Wiśniewski (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, reprezentant
Polski, kat. wag. do 92 kg, 13. zawodnik Mistrzostw Świata, zwycięzca
Pucharu Polski Kadetów)
– Patryk Ciurzyński (zapasy, LKS Mazowsze Teresin, kat. wag. do 65
kg, 12. zawodnik Mistrzostw Europy, zwycięzca Pucharu Polski Kadetów)
– Kamil Skorupa (LA, UKS Filipides Teresin, brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów na dystansie 5 km)
kategoria Sport Szkolny
– Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
(IV miejsce w mini piłce ręcznej chłopców podczas XX Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych; skład drużyny: Maciej
Białkowski, Wojciech Bryński, Bartosz Dąbrowski, Jan Dmoch, Jakub
Górnicki, Kacper Jarosiński, Mateusz Kąpiński, Dominik Kamiński, Kamil Kamiński, Bartłomiej Makowiecki, Kamil Paluch, Kacper Pietrzak,
Tobiasz Stańkowski, Kacper Zyzek; trener drużyny Maciej Starus)
kategoria Wydarzenie Sportowe Roku
1. Mistrzostwa Polski Seniorów w Zapasach
2. „Skacz jak mistrz paraolimpijski”
3. Międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera w Łucznictwie
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kategoria Najlepsza Drużyna Roku
1. LKS Mazowsze Teresin, łucznictwo (brązowy medal Halowych
Mistrzostw Polski Seniorów, skład: Małgorzata Maciągowska, Alicja
Maciągowska, Justyna Rosa; trenerzy: Alicja Maciągowska, Katarzyna
Klata)
2. LKS Mazowsze Teresin, łucznictwo (srebrny medal Halowych
Mistrzostw Polski Juniorów, skład: Natalia Skrok, Joanna Świerżewska,
Agnieszka Grądzik, Marta Narloch; trenerzy: Alicja Maciągowska, Katarzyna Klata)
3. ULKS Tęcza Budki Piaseckie, tenis stołowy, (awans do II. ligi seniorów, skład: Mateusz Selerski, Damian Selerski, Kamil Łażewski, Paweł Bryla; trener: Radosław Jurzyk)
kategoria Młody Talent Roku
Zapasy
1. Bartłomiej Nowakowski, LKS Mazowsze Teresin
2. Kacper Selerski, LKS Mazowsze Teresin
3. Zuzanna Klata, LKS Mazowsze Teresin
Lekkoatletyka
1. Patryk Burdziński, UKS Filipides Teresin
2. Bartłomiej Bany, UKS Filipides Teresin
Tenis Ziemny
1. Igor Bonat, UKS Smecz Teresin
2. Patryk Walencik, UKS Smecz Teresin
Tenis Stołowy
1. Michał Kowalczyk, ULKS Tęcza Budki Piaseckie
Łucznictwo
1. Maria Małolepsza, LKS Mazowsze Teresin
2. Oliwia Dylik, LKS Mazowsze Teresin
3. Mateusz Nguyen (Ngujen), LKS Mazowsze Teresin
4. Miłosz Olczak, LKS Mazowsze Teresin
5. Sebastian Błaszczyk, LKS Mazowsze Teresin
Piłka Ręczna
1. Maciej Białkowski, UKS AKTIMAX Teresin
kategoria Trener Roku
– Artur Albinowski, LKS Mazowsze Teresin (zapasy)
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Podczas uroczystej Gali uhonorowano także firmy i instytucje, które mocno angażują się we wsparcie klubów i różnego rodzaju wydarzeń
sportowych na terenie Gminy Teresin. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
– Bakoma Sp. z.o.o, Pan Zbigniew i Piotr Komorowscy
– Greiner Packaging Sp. z.o.o, Pan Wojciech Zasadziński
– Polskie Młyny S.A., Panowie Waldemar Pawlak oraz Wojciech
Abramczyk
– Mars Polska Sp. z.o.o, Pani Beata Różek
– Sewan, Pan Andrzej Grądzik
– Stema Polska Sp. z.o.o, Pan Leszek Stelmach
– Tęczowy Ogród, Pan Marcin Wasilewski
– Polski Związek Zapaśniczy, Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego
Pan Andrzej Supron
– Polski Komitet Paraolimpijski, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Pan Łukasz Szeliga
– Pan Kazimierz Zięcina, mazowiecki koordynator projektu „Lekkoatletyka dla każdego”
Przewodniczący i Rada Gminy Teresin nagrodzili dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Walencika, doceniając jego
szczególny wkład w rozwój sportu w Gminie Teresin.
Nie zabrakło też podziękowań dla rodziców sportowców za ich zaangażowanie i wielostronną pomoc i opiekę nad nimi.
Na zakończenie Gali, prezes LKS Mazowsze Teresin Ryszard
Niedźwiedzki przypomniał o kilkudziesięcioletniej historii klubu
i jego ogromnym wkładzie w wychowanie wielu wspaniałych ludzi
i sportowców. Jak zaznaczył, dominacja zapaśników wśród laureatów
tegorocznej Gali to nie przypadek, ale efekt ciężkiej i wytężonej pracy
z dziećmi i młodzieżą. Dziękując władzom samorządowym za wspieranie sportu i inicjatyw sportowych na terenie gminy, podkreślił, że
przeznaczone w budżecie gminy środki finansowe na działalność
sportową, na pewno nie są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów na sportowych arenach.
Justyna Kamińska
Tomasz Daczko
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O kobietach w Dniu Kobiet
Matki, żony i… Wielokropek sugeruje, że moglibyśmy dodać
jeszcze wiele określeń nazywających współczesne kobiety. Jakie są?
Bywają eteryczne i subtelne albo mocne i bezwzględne. Z nami mężczyznami nie zawsze czują się jak w niebie. Nie zostały stworzone przez
matkę naturę do prozaicznych prac domowych, np. zmywania naczyń,
nie mają przecież błon między palcami. Pod wieloma względami są
lepszymi zwierzchnikami od mężczyzn. Trafniej oceniają możliwości
kierowanego przezeń zespołu, bo mają umiejętność przyglądania się
ludziom. Lepiej się komunikują – pertraktują, bez powodu nie wkraczają na ścieżkę wojenną. Zauważają czyjeś potrzeby, złe samopoczucie

lub przygnębienie. Pielęgnują dobrą atmosferę w domu i pracy. A poza
tym są mistrzyniami organizacji i gospodarowania skąpym budżetem.
Współczesne kobiety są lepiej wykształcone od współczesnych mężczyzn. Nie uginają się pod byle pretekstem i nie boją się podejmować
decyzji. Ale… nadal są kobietami, które potrzebują naszego wsparcia,
bliskości, adoracji, atencji. Zatem nie tylko w Dniu Kobiet, ale co dzień,
co tydzień, co miesiąc, co rok, przez całe życie u ich boku w roli syna,
męża, przyjaciela, współpracownika, pamiętajmy o ich wyjątkowości,
o szczególnej roli, jaką odgrywają w naszym męskim świecie.
Tomasz Daczko

Mistrzyni słowa i jej „Słone piosenki”.
Niezwykły koncert z okazji Dnia Kobiet
Koncert zorganizowany przez Teresiński Ośrodek Kultury stał się
okazją do promocji debiutanckiej płyty Joanny Cieśniewskiej „Słone piosenki”. Innym, i jak się wydaje nie mniej istotnym powodem
tego niezwykłego wydarzenia, było wspomnienie postaci zmarłego
sześć lat temu Leszka Lewickiego, wybitnego gitarzysty, człowieka
o gołębim sercu, z którym artystka przez wiele lat współpracowała
w „Zespole o Wdzięcznej Nazwie”, a prywatnie przyjaźniła się. Gdy
go zabrakło, jakby zabrano kawałek mnie. Powstała dziura, z którą
było mi strasznie ciężko iść przez życie. (…) Dlatego powstała ta płyta. Trzeba pewne sprawy w życiu pozamykać. Udało się. To dla Ciebie
Leszek. Zrobiłam to. Nagrałam tę płytę. Wydałam. Mam nadzieję, że
jesteś ze mnie dumny – wyznaje artystka we wspomnieniu zamieszczonym w dodatku do płyty.
Joanna Cieśniewska to artystka nurtu piosenki literackiej. Autorka tekstów, interpretatorka poezji, instruktor śpiewu w Teresińskim
Ośrodku Kultury, kompozytorka i obdarzona charyzmą wokalistka. Repertuar koncertu, który mogliśmy usłyszeć 9 marca, to kompozycje do
utworów autorskich, ale także Mirosława Aleksandra Kowalewskiego,
Jerzego Porębskiego, Sławomira Wódki, Andrzeja Koryckiego, Jakuba
Kamińskiego i właśnie Leszka Lewickiego.
Nie znam się na muzyce, ale coś tam mi w duszy gra. Tym bardziej
zagrało, kiedy zostało pobudzone
lirycznymi interpretacjami i ekspresją Joanny Cieśniewskiej. Piosenkarka jest mistrzynią słowa. Słowo bowiem w jej tekstach odgrywa
niebagatelną rolę, rolę główną. Artystka bardzo szybko i łatwo nawiązuje kontakt z publicznością. Nieudawanym wdziękiem i naturalnością
zjednuje sobie słuchaczy, którzy z uśmiechem na ustach lub w zamyśleniu spijają z jej ust nawet najbardziej wyrafinowane metafory. Koncert,
w którym uczestniczyłem, wyzwolił we mnie wszystkie najlepsze uczucia, jakie może wywołać u człowieka ambitna piosenka, łącząca poetycki tekst z niebanalną muzyką. Usłyszałem szum morza i ciszę pośród
której wiatr delikatnie porusza liśćmi, zobaczyłem zielone irlandzkie
wzgórza, piękne, bezchmurne niebo, a na nim sierp księżyca i miliony
gwiazd. A wszystko to dzięki delikatnemu, czystemu głosowi wokalistki,
scalającej słowa i dźwięki w urozmaiconą, bogatą i przemyślaną jedność.

Na koncertowym żaglowcu towarzyszyła artystce niezwykła załoga, wytrawni instrumentaliści: Zbigniew Murawski, Janusz Frychel,
Sławomir Nalej, Adam Szuraj, czyli trzy gitary, perkusja i nyckelharpa,
z którymi piosenkarka stworzyła na scenie niezwykle spójną, „smaczną”
i wzajemnie dopełniającą się całość. Całość, bo obok artystki na teresińskiej scenie wystąpiły również jej uczennice – Anna Karaś i Julia
Rumińska, z którymi łączy ją niewidzialna, acz łatwo zauważalna więź
i pokrewieństwo dusz.
Koncert Joanny Cieśniewskiej, ale przede wszystkim piosenki zamieszczone na jej debiutanckiej płycie poświęconej zmarłemu przyjacielowi, zdają się oczyszczać otaczającą nas rzeczywistość z draństwa,
niegodziwości i obłudy. Są przecież pisane sercem, który jest najlepszym barometrem naszych uczuć. Dla mnie, i jestem przekonany dla
tych wszystkich, którzy sięgną po „Słone piosenki”, są sposobnością do
wejścia w głąb siebie, ale i spojrzenia na drugiego człowieka, zauważenia
jego problemów, jak chociażby w piosence „Półerotyk”, która łagodnie
i spokojnie, zarówno w dźwiękach, jak i w przesłaniu, opowiada o porzuconej kobiecie. Wszystko to powoduje, że debiutancka płyta Joanny
Cieśniewskiej jest szczera, prawdziwa i ponadczasowa. Gorąco polecam.
Tomasz Daczko
Płytę można kupić w sekretariacie Teresińskiego Ośrodka Kultury,
przez fanpage artystki na facebooku: Joanna Cieśniewska-Słone Piosenki lub zamówić u niej osobiście. Cena 30 zł. Cały dochód ze sprzedaży
zostaje na koncie Teresińskiego Ośrodka Kultury, który bardzo zaangażował się w wydanie tej płyty.
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W kwietniu Kino za
Rogiem w Teresinie zakwitnie filmowymi nowościami. Dzieci ucieszą
projekcje filmów o niezwykłych zwierzakach.
W świątecznej propozycji „Zając Max ratuje
Wielkanoc” oraz drugiej
części przygód „Gangu
Wiewióra” bohaterowie
dowiodą, że nawet małe
stworzenie ma moc, by
zmienić świat. Na naszym ekranie pojawi się również Bardzo Fajny Gigant, który pokaże, że jest zdolny do ciepłych uczuć. Fantastyczna opowieść dla dzieci według Stevena Spielberga – tego nie można przegapić!
Ostatnią sobotę kwietnia rozpoczniemy zaś tradycyjnym bajkowym
porankiem filmowym dla widzów od 3 roku życia. Pokazy trwają do 45

minut, a ich głośność jest dostosowana do małych dziecięcych uszu, co
daje możliwość adaptacji kinowej dla najmłodszych kinomanów.
W wyniku ogromnego zainteresowania i potrzeb naszych widzów,
ponownie pokażemy nominowany do Oscara dramat „Zimna wojna”
oraz głośny i kontrowersyjny „Kler”.
Zapraszamy również na mały cykl filmowy p.t. „Oczami mistrza”,
gdzie spotkamy niezwykłych malarzy. „Powidoki” to kameralny zapis ostatniego okresu życia pioniera konstruktywistycznej awangardy
w Polsce lat 20. i 30. XX w. Władysława Strzemińskiego. Ostatni film
Andrzeja Wajdy to wyraźny głos w obronie wolności twórczej, głos protestu przeciwko upolitycznianiu sztuki i manipulowaniu nią dla potrzeb
ideologii. W filmie „Twój Vincent” bohaterowie obrazów Vincenta van
Gogha przedstawiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty. W
projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy świat znany z obrazów van Gogha ożywili na ekranie, malując ręcznie każdą z 65 000 klatek.
Bilety w cenie 5 i 8 zł, rezerwacje telefoniczne (46 861 38 81/ 516 367
900) lub mailowe (kinotok@tok.art.pl).

Pracownia teatralna TOK przedstawia!
Na początku kwietnia, Pracownia Teatralna TOK zaprezentuje swoje
najnowsze spektakle przygotowane w sezonie 2018/19. Dziecięcy teatr
Dynamitki zaprasza na przedstawienie „Nawiedzony Duch” – o małych
Duchach żądnych przygód i… straszenia! Duszki będą miały okazję
sprawdzić swoje umiejętności podczas niespodziewanej wizyty grupki
zagubionych dzieci. Będzie zabawnie, ale momentami może być nieco
strasznie!!!
Młodzieżowa grupa teatralna „Ale To Już Było” wzięła na warsztat
teksty Jana Andrzeja Fręsia i łącząc je z własnymi pomysłami stworzyła
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spektakl „Money”, w którym mierzy się z problemem konsumpcjonizmu i pokazuje jego wpływ na nasze życie w nieco krzywym zwierciadle.
Telefony, zakupy, ciuchy, jedzenie, bycie trendy – czy to rzeczywiście
wszystko, co określa, jacy jesteśmy? Oby to była dla nas pouczająca lekcja.
Pokazy spektakli w dniach 4 kwietnia (czwartek) o godzinie 18.00 i 5
kwietnia (piątek) o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Teresińskiego
Ośrodka Kultury, Aleja XX-lecia 32.
Wstęp wolny!

ZAPROSZENIA  PROPOZYCJE  WYDARZENIA

Kwiecień w Kinie Za Rogiem w Teresinie

15

TERESIŃSKI

16

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Prosto z Gminy

TERESIŃSKI

MIESIĘCZNIK

SAMORZĄDOWY

Artysta nie istnieje bez publiczności
Pierwsze lata życia spędził z rodzicami w Teresinie. Absolwent Szkoły Podstawowej im. św.
Maksymiliana Kolbego i Gimnazjum św. Franciszka z Asyżu w Teresinie. W wieku 16 lat ukończył naukę w Państwowej Szkole Muzycznej
I. i II. st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
w klasie skrzypiec. W 2010 ukończył edukację
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych II.
st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie piosenki na Wydziale Wokalnym. W wieku
12 lat zajął I. miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej w Lipcach Reymontowskich. Z powodzeniem występował w szkolnym teatrze „SŁOWO”. W 2007 roku wystąpił
w musicalu „CooLos” w reż. Anny Sroki. Od
2007 r. współpracuje z chórem gospel Sound’n’Grace, z którym nagrał dwie płyty: pokryta platyną ATOM i złotem ŻYCZENA. Wspólnie z zespołem wystąpił
wielokrotnie na największych polskich scenach, w tym tej opolskiej oraz
sopockiej. Zaangażowany w muzyczne wydarzenia i festiwale czołowych
stacji telewizyjnych. Hity zespołu, m.in. „Dach”, „Możesz wszystko” czy
„100” zawojowały szczyty radiowych list przebojów. Ponadto w latach
2008/2010 był solistą orkiestry rozrywkowej The Engineers Band i członkiem zespołu piosenkarki Mariki, miał też okazję wystąpić z orkiestrą
Jazz Combo Volta, śpiewając standardy jazzowe. W 2010 r. wystąpił na
deskach warszawskiego Teatru Muzycznego ROMA w musicalu „Les Misérables”, w 2017 r dołączył do składu spektaklu muzycznego „Ale Musicale” oraz musicalu „Piloci”. W 2015 r. można było go również zobaczyć
w spektaklu „Cohen-Nohavica” Teatru Studio Buffo.
Prosto z Gminy Adamie, nie widzieliśmy się kilkanaście lat. Jest mi
niezmiernie miło, że znalazłeś czas, aby spotkać się z czytelnikami naszego miesięcznika.
Adam Michalczyk Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wyobrażam
sobie, żebym nie znalazł czasu na naszą rozmowę. Ziemia teresińska jest
dla mnie szczególną – stąd przecież pochodzę.
PzG Od kiedy pamiętam, zdradzałeś talenty artystyczne. Śpiewałeś,
tańczyłeś, grałeś w szkolnym teatrze. W jaki sposób te doświadczenia
zaprocentowały w Twojej późniejszej karierze? Jakie cechy Twojego
charakteru zostały ukształtowane poprzez doświadczenia wyniesione
ze szkoły?
AM Doświadczenia ze szkoły stanowiły dla mnie bazę do późniejszych działań w zawodzie. Możliwość cyklicznego występowania daje
większe poczucie swobody na scenie, jest się bardziej otwartym, ma się
coraz większą kontrolę nad stresem, ustępują lęki. Dziecko potrzebuje
się sprawdzać, poznawać siebie w różnych warunkach. Zadaniem artysty jest swobodne przepuszczanie przez siebie emocji, które są zawarte w tekście i melodii oraz przekazywanie ich dalej odbiorcom, czyli
widzom. Występowanie od najmłodszych lat dało mi doświadczenie,
które mogłem wykorzystać później na castingach i pierwszych koncertach. Dzięki temu nie zderzyłem się z kompletną niewiadomą – było
mi łatwiej. Szkolne doświadczenia wykształciły we mnie już w młodym
wieku wewnętrzną dyscyplinę i determinację w dążeniu do celu.
PzG Masz klasyczne wykształcenie muzyczne. Kiedy odkryłeś u siebie także talent aktorski?
AM Pierwszy raz styczność z aktorstwem miałem w szkole podstawowej i gimnazjum w teatrze „SŁOWO”, którym opiekował się Tomasz
Daczko. To on, po raz pierwszy, odkrył we mnie ten talent, za co mu
bardzo dziękuję! Z biegiem lat te zainteresowania skoncentrowały się
na musicalu. Wielokrotnie odwiedzałem warszawskie teatry muzyczne
i podziwiałem największe musicalowe tytuły, np.: METRO, GREASE,
UPIÓR W OPERZE, KOTY, MISS SAIGON. Występowanie w dużych
produkcjach musicalowych było moim marzeniem. Pomimo że moje
predyspozycje aktorskie zostały odkryte bardzo wcześnie, ja sam uwierzyłem w nie dopiero po zakwalifikowaniu się do obsady musicalu „Les
Miserables” („Nędznicy”).
PzG A pamiętasz, w jakich okolicznościach po raz pierwszy wystą-
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piłeś publicznie?
AM Mogę się mylić, było to bardzo dawno temu. Przypominam sobie jasełka szkolne.
Miałem ok. 9-10 lat. Byłem jednym z pastuszków, grałem na skrzypcach i śpiewałem.
PzG Czy jako aktor scen muzycznych masz
jakieś rady dla początkujących wokalistów i aktorów?
AM Tak. Nie będę odkrywczy, ale przede
wszystkim solidny warsztat, pewność siebie,
optymizm i pokora są najlepszą podstawą do
tego, aby odnieść sukces. Warto do tego dodać
charyzmę i świadomość samego siebie, której
nabiera się, rozwija z wiekiem. Być dla siebie
wyrozumiałym, wybaczać sobie porażki i pozwalać na kolejną próbę. Czasami dzieli nas już
jedynie krok od spełnienia marzeń.
PzG Zdradzisz nam, jak wygląda typowy casting do musicalu?
AM Zazwyczaj taki casting jest podzielony na kilka etapów rozłożonych w odstępach co najmniej kilku dni. Na wstępie komisja przeprowadza krótką rozmowę z kandydatem. Następnie należy zaśpiewać
jeden bądź dwa utwory dowolne i zaprezentować fragment tekstu mówionego. Dodatkowo przeprowadzany jest casting taneczny, podczas
którego wykonuje się nauczoną na bieżąco choreografię. Po pomyślnym
przejściu pierwszego etapu komisja przydziela już konkretny repertuar
z podziałem na role. Castingi są zazwyczaj nagrywane i w razie wątpliwości powtórnie analizowane. Komisja składa się z twórców, reżyserów
i dyrekcji teatru. W zależności od tytułu, ostateczna decyzja o obsadzie
zapada w teatrze, bądź w porozumieniu z twórcami pierwotnej zagranicznej wersji musicalu.
PzG Z jakimi problemami najczęściej zmagają się młodzi wokaliści?
AM Ciężko jest się przebić. Wielu młodych wokalistów przepada
w tłumie, bądź „słychać ich” przez chwilę. Decydują o tym prawa rynku.
Artysta nie istnieje bez publiczności. Artysta w obecnych czasach nie
jest samowystarczalny i im wcześniej to zrozumie, tym lepiej. Umiejętność współpracy, empatia i dojrzałość, pomimo młodego wieku, może
oszczędzić wielu zawodów, rozgoryczenia i zmartwień. Blichtr programów telewizyjnych i bajkowa wizja beztroskiego życia jako artysty
może skutecznie zaprzepaścić, bądź odroczyć na kilka lat karierę nawet
najzdolniejszych.
PzG Czy wokalista musi być zwierzęciem estradowym?
AM Wierzę, że przede wszystkim powinien być autentyczny. Wtedy
ludzie wyczują prawdę płynącą ze sceny i to docenią.
PzG Jakie są Twoje prywatne fascynacje muzyczne?
AM Niezmiennie, od lat, prywatnie słucham dużo R&B, soul’u, pop’u. Zarówno tego oldschool’owego, jak i najnowszego. Lubię odkrywać
debiutujących, niszowych wykonawców z zagranicy – zazwyczaj potrafią zaskoczyć świeżym podejściem do muzyki, otwartością na nietuzinkowe brzmienia i wyśrubowaną techniką wokalną.
PzG Pracujesz teraz nad debiutanckim albumem. Kiedy ukaże się
Twoja płyta?
AM Aktualnie pracuję nad albumem, lecz nie solowym, a trzecim
zespołu Sound’n’Grace. Mojej płyty będzie można się spodziewać najprawdopodobniej, kiedy S’n’G zwolni tempo. Na chwilę obecną jesteśmy w ciągłych rozjazdach. Sporo śpiewam solowo podczas naszych
koncertów. W zależności od obsady danego koncertu można mnie usłyszeć w takich utworach jak „100”, „Na pewno” czy „Idealnie”. Dochodzi
jeszcze mój udział wokalny w spektaklu „Piloci” w Teatrze Muzycznym
Roma. Od dwóch lat jestem też trenerem wokalnym.
PzG Czego można życzyć Ci na najbliższe lata?
AM Dalszego rozwoju zawodowego, dużo zdrowia, pogody ducha
i spełnienia marzeń.
PzG Tego właśnie Ci życzę w imieniu swoim i czytelników „Prosto
z Gminy” i oby nowa płyta okazała się przebojową. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Daczko
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Tropem Wilczym – Bieg
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
Biegi ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” to jedna z najbardziej popularnych imprez biegowych w Polsce. Z roku
na rok przybywa uczestników, a co za tym
idzie rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta. Tym bardziej cieszą dobre wyniki teresińskich długodystansowców – Tomasza Mikulskiego i Kamila Skorupy – zawodników UKS
Filipides Teresin. Chłopcy zajęli trzecia miejsca w klasyfikacji OPEN – Tomek w Żyrardowie, a Kamil w Sochaczewie. To kolejne dobre
starty teresińskich biegaczy.
Źródło: UKS Filipides Teresin

SAMORZĄDOWY

Zawodnicy
UKS Filipides
zdominowali
38. Memoriał
Tomasza Hopfera

I Puchar Polski Kadetów
w zapasach w stylu wolnym
– spektakularny triumf
LKS Mazowsze Teresin
Miło nam poinformować, że na odbywającym się 8-10 marca w Koronowie I Pucharze Polski Kadetów w zapasach w stylu wolnym zawodnicy LKS Mazowsze Teresin odnieśli spektakularne zwycięstwa.
Łącznie w zawodach wystartowało 207 zawodników z 62 klubów z całej Polski.
Poniżej prezentujemy wyniki naszych reprezentantów:
kategoria do 45 kg
1. miejsce Fabian Niedźwiedzki
kategoria do 51 kg
2. miejsce Szymon Bońda
kategoria do 92 kg
1. miejsce Filip Wiśniewski
kategoria do 110 kg
1. miejsce Hubert Wiśniewski
W klasyfikacji drużynowej triumfowała ekipa LKS Mazowsze Teresin
przed WKS Śląsk Milicz i ZKS Koszalin. Zmagania te były jednocześnie pierwszym turniejem kwalifikacyjnym do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i ich trenerom.

W niedzielę 10 marca odbył się w Parku Kultury w Powsinie kolejny Memoriał Tomasza Hopfera. Biegi Przełajowe
zorganizował AKL Ursynów. Świetna impreza zgromadziła
na starcie młode talenty warszawskich i podwarszawskich
klubów. Nas najbardziej cieszy znakomita postawa teresińskich lekkoatletów, który zaliczyli dobre zawody. Zawodnicy UKS Filipides Teresin spisali się następująco:
2006 – 2008 (ok. 1km)
Eliza Galińska – 1 miejsce
Amelia Ciurzyńska – 4 miejsce
Bartek Życzyński – 4 miejsce
Mikołaj Olejnik – 5 miejsce
2004 – 2005 (ok. 1km)
Lena Suchowolak – 1 miejsce
Natalia Życzyńska – 3 miejsce
Ola Sokół – 4 miejsce
Mikołaj Wierzbicki – 7 miejsce
Źródło: UKS Filipides Teresin

Młode siatkarki z Teresina mistrzyniami
powiatu sochaczewskiego
W dn.19.02.2019r. w Szkole Podstawowej
w Janowie odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej
dziewcząt.
Szkoła Podstawowa z Teresina znalazła się
w grupie z Iłowem i Szkołą Podstawową nr 4
z Sochaczewa. Dziewczęta z Teresina wygrały
mecze grupowe nie oddając nawet jednego seta.
W finale spotkały się ze Szkołą Podstawową
z Szymanowa, również wygrywając 2:0. Szkoła
Podstawowa z Teresina obroniła w ten sposób
ubiegłoroczny tytuł Mistrza Powiatu. Zakwalifikowała się do Igrzysk Międzypowiatowych,

Numer 03/2019

które odbędą się pod koniec marca w Międzyborowie.
Skład reprezentacji SP Teresin:
1. Kinga Bodych
2. Anna Chwesiuk
3. Martyna Kalwarczyk
4. Aleksandra Kowalska
5. Patrycja Łasica
6. Aleksandra Markowska
7. Daria Niedźwiedzka
8. Patrycja Razum
9. Julia Staniak
10. Daria Surmak

Dziewczętom i ich trenerowi panu Krzysztofowi Rachoniowi serdecznie gratulujemy!
Źródło: Szkoła Podstawowa im. św.
Maksymiliana Kolbego w Teresinie
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Sprzedam mieszkanie 64 m2
przy ul. Granicznej w Granicach
gm. Teresin

tel. 693 854 704
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

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

JABŁKA
Gospodarstwo Sadownicze A. i K. Ciołkowscy

MASZYNY
NARZĘDZIA
PRZYCZEPY

budowa
remont
ogród
hobby

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

605 507 605

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

96-515 TERESIN | UL. TOROWA 2A
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Strzał w dziesiątkę, czyli Jubileuszowy
Sukcesem organizacyjnym i sportowym zakończył się X Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera w łucznictwie, który odbył
się w dniach 2-3 marca. W hali sportowo – widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie rywalizowało 168 zawodników i zawodniczek z 26 klubów. Zmagania łucznicze odbywały się we wszystkich kategoriach wiekowych od młodzika do seniora.
Oprócz współzawodnictwa, powiązanego ze sportową oceną wszystkich uczestników, zawody wypełniła dobra zabawa i zdrowa rywalizacja
w ramach zasad „fair play”.
Organizatorami tych prestiżowych i cieszących się dużą popularnością w świecie łuczniczym rozgrywek byli: Marek Olechowski – wójt Gminy
Teresin, Jolanta Gonta – Starosta Sochaczewski, Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Łuczniczy oraz LKS „Mazowsze” Teresin. Gościem
honorowym był syn patrona Memoriału pan Robert Hibner.

W zawodach doskonale zaprezentowali się reprezentanci LKS „Mazowsze” Teresin, którzy wspierani przez swoich szkoleniowców Katarzynę
Klatę, Alicję Maciągowską i Ryszarda Kowalskiego osiągnęli znaczące wyniki – aż 9 medali we wszystkich 6 kategoriach wiekowych:
Seniorki:
1. miejsce – Małgorzata Maciągowska
3. miejsce – Julia Gajda
4. miejsce Alicja Maciągowska
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Seniorzy łuki bloczkowe
3. miejsce – Robert Świątek
7. miejsce – Michał Chojnacki
9. miejsce – Daniel Chojnacki

Juniorzy
1. miejsce – Dominik Kozłowski
9. miejsce – Bartosz Budnik

Prosto z Gminy

X Międzynarodowy Memoriał Karola Hibnera
Juniorki
2. miejsce – Natalia Skrok
5. miejsce – Narloch Marta
6. miejsce – Katarzyna Guzik
8. miejsce – Dominika Gajda
9. miejsce – Joanna Świerżewska

Kadeci
4. miejsce – Krystian Kryszkiewicz
8. miejsce – Miłosz Olczak
9. miejsce – Sebastian Błaszczyk

Kadetki
2. miejsce – Aleksandra Rutkowska
3. miejsce – Maria Małolepsza
5. miejsce – Iza Woźniak
6. miejsce – Klaudia Wójcicka

Młodziczki starsze 2004 r.
3. miejsce – Alicja Zygmunciak
4. miejsce – Oliwia Dylik
5. miejsce – Agata Michałowska

Młodziczki 2005-2007 r.
3. miejsce – Wiktoria Kuźmińska

Wśród startujących w Memoriale zawodników dało się zaobserwować pewność siebie, połączoną z ogromnym profesjonalizmem,
doświadczeniem i latami treningów, przy jednoczesnym zachowaniu
pokory, szacunku i podziwu wobec zawodników stojących obok. Czas
i skupienie na żółtym kolorze tarczy, mobilizowały do uzyskania jak
najlepszych wyników. Łucznictwo to niewątpliwie sport kształtujący
i rozwijający przede wszystkim charakter.
Wyjątkową chwilą była dekoracja złotej medalistki Małgorzaty Maciągowskiej. Puchar za pierwsze miejsce wręczyła jej bowiem mama, Alicja
Maciągowska. Obecnie trenerka, a przed laty brązowa medalistka mistrzostw Europy i srebrna medalistka mistrzostw świata, nie kryła wzruszenia i dumy z córki, która godnie zastępuję matkę na łuczniczych torach.

Turniej zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów, medali,
pucharów oraz upominków. W jubileuszowym Memoriale wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, wiceprzewodniczący – Lech Kaźmierczak, zastępca wójta
Marek Jaworski, dyrektor GOSiR Krzysztof Walencik.
Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim firmom i instytucjom: Bakoma Sp. z o.o., Pompy Ciepła – Lech Olczedajewski oraz Wójtowi Gminy Teresin, Starostwu Powiatowemu, dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Krzysztofowi Walencikowi, dyrektorowi Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Markowi Misiakowi za wsparcie
w organizacji zawodów.
Tomasz Daczko

