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Prosto z  Gminy: Ojcze Sebastianie, 
chciałbym zapytać o  znaczenie Świąt Wiel-
kanocnych. Głębsze ich rozumienie to prze-
cież istotny test bycia chrześcijaninem. Czy 
Wielki Tydzień jest przez to, że Chrystus 
umarł na krzyżu, czy też dlatego, że zmar-
twychwstał?

o. Sebastian Bielski: Istotą chrześcijań-
stwa jest wiara w zmartwychwstanie. Dlatego 
pierwszym świętem obchodzonym w  chrze-
ścijaństwie była Wielkanoc. Jak mówi św. 
Paweł: Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
próżna jest nasza wiara. Dlatego tak bardzo 
podoba mi się krzyż franciszkański z San Da-
miano. Centralną postacią całego przedstawie-
nia jest Ukrzyżowany Chrystus, który nie wisi 
na gwoździach jako cierpiący człowiek, lecz 
stoi na podnóżku, wolny od bólu, z  szeroko 
otwartymi oczami, jako triumfujący Zbawiciel. 
Ten krzyż jakby mówił: W zmartwychwstałym 
Chrystusie wszelkie życie powstaje z martwych.

PzG: Co to znaczy zmartwychwstawać 
w odniesieniu do człowieka? Ksiądz Mieczy-
sław Maliński w  jednym ze swoich wierszy 
tak oto zwraca się do Jezusa: Wskrześ mnie. 
Od martwoty, przyzwyczajeń, schematów, bier-
ności. Od tchórzostwa, słabości, narzekania, 
głupoty, egoizmu. Czy poeta trafił w sedno?

o. SB: Myślę, że tak. Bo czymże są te świę-
ta, które rozpoczynają się w czwartek wieczo-
rem, a kończą w nocy z  soboty na niedzielę? 
To jest nasza chrześcijańska Pascha. A Pascha 
to przede wszystkim wyzwolenie. Kiedy Bóg 
przychodzi, to zawsze po to, aby wyzwo-
lić człowieka. Przed wiekami wyprowadził 
lud z  niewoli faraona. Obecny pośród nich 
w  ognistym słupie prowadził ich do wolno-
ści. A  kiedy nadeszła pełnia czasu, przyszedł 
do nas w swoim Synu, przyszedł na ten świat, 

„okupowany przez wroga”, aby wyzwolić czło-
wieka z niewoli grzechu i śmierci. Przyjął ludz-
ką naturę i stał się naszym bratem, po to, aby 
stać się naszym Odkupicielem. Dzięki Jego 
łasce opadają z nas kajdany, które sami sobie 
nakładamy. Zmartwychwstanie otworzyło 
nasz świat. Dzięki niemu możemy oddychać 
wiecznością. Nie dusimy się już w świecie ma-
łości i podłości, zdrady i obłudy, żądzy władzy 
i  nienawiści. Nie przygniata nas nic. Nie ma 
w nas rozpaczliwego lęku przed śmiercią. 

PzG: Gdzieś kiedyś przeczytałem, że 
Wielkanoc to zaproszenie do tego, by włą-
czyć się w najpiękniejszą historię miłości we 
wszechświecie. Czy można zatem powiedzieć, 
że Noc Zmartwychwstania to święto Naj-
większej Miłości w dziejach ludzkości?

o. SB: Fantastyczna intuicja. Od najdaw-
niejszych czasów w dniu Wielkanocy liturgia 
rozpoczyna się słowami: «Zmartwychwstałem 
i  zawsze jestem z  Tobą; położyłeś na mnie 
swą rękę». Według liturgii są to pierwsze sło-
wa skierowane przez Syna do Ojca po zmar-
twychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do 
świata żyjących. Ręka Ojca podtrzymała Go 
także w  ową noc, i  dzięki temu mógł On się 
podnieść, powstać z martwych. Lecz te słowa 
są także słowami, jakie Pan kieruje do nas: 
«Zmartwychwstałem i  teraz zawsze jestem 

z tobą» – mówi do każdego z nas. Moja ręka 
cię podtrzymuje. Gdybyś gdziekolwiek miał 
upaść, upadniesz w  moje ręce. Jestem nawet 
u bram śmierci. Tam gdzie już nikt nie może 
ci towarzyszyć i  gdzie ty nie możesz niczego 
zabrać, tam Ja na ciebie czekam i  dla ciebie 
przemieniam mroki w światło. Oto wielka ra-
dość Wielkanocy – jesteśmy wolni i możemy 
kochać. W  zmartwychwstaniu Jezusa miłość 
okazała się silniejsza niż śmierć, niż zło. 

PzG: Święta te uczą, że powinno się mó-
wić raczej o zbawieniu niż o potępieniu. Czy 
zgadza się ojciec z księdzem Twardowskim?

o. SB: Istotą tych Świąt jest zachwycanie 
się Bogiem, który nad życie kocha człowieka! 
Wielkanoc to świętowanie najpiękniejszej hi-
storii miłości, jaka kiedykolwiek wydarzyła się 
we Wszechświecie. To historia Ukrzyżowane-
go i  Zmartwychwstałego Jezusa, który upew-
nia nas o  tym, że Bóg nie przestaje kochać 
człowieka nawet wtedy, gdy sam nie jest przez 
nas kochany, a  nawet wtedy, gdy przybijamy 
Go do krzyża. Wielkanoc to historia przyjaź-
ni silniejszej niż krzywda, cierpienie i śmierć. 
To historia skrzywdzonej Miłości, która nas 
zachwyca, porusza i  przemienia. To historia, 
której nie jesteśmy jedynie świadkami, lecz 
uczestnikami. Wielkanoc to przecież osobista 
historia każdego z nas.

PzG: Święta komercjalizują się. Wizyta 
w galerii handlowej, wypełnionej wielkanoc-
nymi gadżetami i  atakującej świątecznymi 
promocjami raczej nie prowadzi do głębszej 
refleksji. Ojcze, dlaczego tak łatwo zapomi-
namy o istocie Wielkanocy. Co się stało z na-
szą polską religijnością?

o. SB: Wielki Tydzień przestaje niestety być 
już tygodniem zadumy i refleksji, spędzonym 
na adoracji Jezusa, ale tygodniem  zakupów. 
Rzekomi katolicy w Wielki Czwartek upamięt-
niają ostatnią wieczerzę w restauracji. W Wiel-
ki Piątek zamiast całować krzyż właśnie za-
stanawiają się czy wybrać zająca w  białej czy 
mlecznej czekoladzie. Fakt, w  Wielką Sobotę 
ludzie tłumnie odwiedzają kościoły. A tam ist-
ny festiwal próżności, kto ma większy koszyk, 
kto ładniejszą serwetkę, kto więcej kwiatków 
do ozdoby. Gdy ksiądz pragnie poświęcić 
pokarmy, następuje uroczyste odsłonięcie za-
wartości koszyczka. Zaczyna się zaglądanie, 
porównywanie. Czy moja kiełbasa wystarcza-

jąco mocno pachnie? Jajka są dobrze poko-
lorowane, mają ładne naklejki (bo kraszanki 
i skrobanki to już czasy prehistoryczne). Kiedy 
w końcu można opuścić kościół, wszyscy roz-
chodzą się do domów dumni, że spełnili swój 
chrześcijański obowiązek. Pójście do kościoła 
można odhaczyć, a nazajutrz spokojnie zasiąść 
do stołu. Wnioski nasuwają się same. Niestety 
trzeba z przykrością stwierdzić, że Wielkanoc 
stała się dla Polaków kolejną okazją do wypo-
czynku, zrobienia zakupów, spotkania z bliski-
mi. Religijny wymiar jest jedynie dodatkiem, 
nie ma miejsca dla Jezusa. Na szczęścia komer-
cja nie pochłonęła tego święta tak jak Bożego 
Narodzenia. Chociaż biegające hostessy prze-
brane za kurczaki to zapewne już tylko kwe-
stia czasu. Może warto by się zastanowić nad 
głębszym sensem, a nie ograniczać się jedynie 
do czekoladowych jajeczek.

PzG: W związku z tym, jak najlepiej prze-
żyć te święta, by nie przeszły nadaremno.

o. SB: Myślę, że bez wątpienia to kwestia 
zmiany naszej mentalności, że Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wielka Sobota nie są dnia-
mi przygotowania do świąt, one już są świętem. 
Przez liturgię my stajemy twarzą w twarz wo-
bec tej samej Męki, Śmierci i Zmartwychwsta-
nia naszego Pana, w której uczestniczyła Jego 
Matka i Apostołowie. Zatroszczmy się o to, by 
w czwartek zakończyć wszystkie większe prace 
związane z  przygotowaniami, sprzątanie, za-
kupy i tym podobne. Niech to się wyrazi rów-
nież w  przystąpieniu do spowiedzi. Powinni-
śmy to jednak zrobić nie w Wielką Sobotę, ale 
przed Wielkim Czwartkiem. Jeżeli to możliwe, 
niech w  tym okresie pracodawcy dają swoim 
pracownikom więcej czasu wolnego, a  pra-
cownicy niech mają tyle pokory, by o ten czas 
prosić. To prawda, że jesteśmy zagonieni, ale 
w tych dniach trzeba zrobić wszystko, co jest 
możliwe, aby skorzystać z tego, że Jezus wcho-
dzi w nasze życie.

PzG: Dziękuję za pouczającą rozmowę 
i na koniec proszę o świąteczne życzenia dla 
naszych Czytelników.

o. SB: Opowiem krótką historię. Pewien 
żołnierz po walkach zorientował się, że jego 
przyjaciela nie ma wśród obecnych w  bazie. 
Pomimo silnego ognia wroga zdecydował się 
odszukać kumpla. Kiedy wrócił, niosąc ciężko 
rannego przyjaciela na plecach, sam umierał 
od wewnętrznego krwotoku – dostał kilka 
kulek. Jak inni pytali go, po co szedł pod lufy 
kałachów, powiedział, że po to, żeby usły-
szeć od kumpla: „wiedziałem, że przyjdziesz”. 
Chrześcijanie wierzą, że Chrystus jest tym, 
który poświęcił siebie, aby ratować każdego 
z nas, bo każdy jest śmiertelnie ranny. On daje 
swoje życie, żeby przenieść nas bezpiecznie do 
bazy. A potem zmartwychwstaje i zaprasza nas 
do siebie. Czytelnikom życzę, mocnej wiary, 
nieustającej nadziei, prawdziwej radości, pły-
nących ze zmartwychwstania Jezusa. Na ten 
czas świąteczny życzę spokoju i  odpoczynku 
od codziennych problemów, odpoczynku od 
pracy, życzę ciepła rodzinnego i dobrego prze-
życia duchowego świąt wielkanocnych.

Rozmawiał Tomasz Daczko

O istocie Świąt Wielkanocnych z o. Sebastianem 
Bielskim, wikariuszem Parafii w Niepokalanowie
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W grudniu w Budkach Piaseckich powstało Koło Gospodyń Wiejskich – „Mazowianki”. W naszym gronie jest już 26 kobiet z Budek Piaseckich, 
Starej i Nowej Piasecznicy, Dębówki i Kawęczyna. Spotykamy się w świetlicy remizy strażackiej przy OSP w Budkach Piaseckich. Naszym celem jest 
integrowanie lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji ludowych, i przede wszystkim dobra zabawa i miłe spędzanie czasu. Jesteśmy pełne pasji, 
energii, pomysłów, entuzjazmu i dobrej nadziei. Mimo krótkiego okresu naszej działalności, udało się nam już zorganizować warsztaty kulinarne, 
na których dzieci zdobiły ciasteczka. Kolejne spotkanie upłynęło nam w miłej atmosferze podczas robienia wielkanocnych ozdób: jajek, króliczków, 
kurczaczków i oczywiście palmy. Wszystkie zajęcia i imprezy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i władz gminy 
Teresin; ostatnie warsztaty odwiedzili wójt gminy Teresin Marek Olechowski i sekretarz gminy Grażyna Cierpis-Przysucha. W nadchodzącym 
czasie planujemy wziąć udział w lokalnych imprezach na terenie gminy Teresin.

Marzena Staniaszek

Wielkanocne warsztaty w Budkach Piaseckich
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Wybory do Parlamentu Euro-
pejskiego zostaną przeprowadzo-
ne w dniu 26 maja 2019 r. w go-
dzinach od 7.00 do 21.00.

W  wyborach do Parlamentu 
Europejskiego głosować można 
tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając na karcie do głosowania 
znak „X” w kratce z  lewej strony 
obok nazwiska jednego z  kandy-
datów z  tej listy (wskazując jego 
pierwszeństwo do otrzymania 
mandatu).

Postawienie znaku „X” w krat-
kach z lewej strony obok nazwisk 
kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawie-
nie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu 

wyborczym.

Wyborcy posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą 
głosować w  lokalu wyborczym lub 
korespondencyjnie. Zamiar głoso-
wania korespondencyjnego powi-
nien być zgłoszony przez wyborcę 
komisarzowi wyborczemu najpóź-
niej do dnia 13 maja 2019 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej 
w  dniu głosowania ukończą 75 lat, 
a  także wyborcy posiadający orze-
czenie o  znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności 
mają prawo do głosowania przez 

pełnomocnika. W  celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca 
składa wniosek w  urzędzie gminy, w  której jest wpisany do rejestru 
wyborców, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu py-
tania zgłaszać można do Urzędu Gminy Teresin.

Informacja o wyborach  
do Parlamentu Europejskiego

W Gminie Teresin, zgodnie z wynikami referendów, do strajku przystąpiły trzy szkoły podstawo-
we: w Paprotni, Szymanowie i Teresinie. Nauczyciele prowadzą akcję strajkową w godzinach obję-
tych planem zajęć lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich funkcjonuje zgodnie z  tygodniowym planem zajęć 
lekcyjnych.

Pomimo strajku, uczniowie którzy przybywają do szkół, mają zapewnioną opiekę w godzinach 
pracy świetlicy. Dowóz dzieci do szkół, organizowany przez Gminę funkcjonuje stosownie do aktu-
alnych potrzeb. W dniu oddania gazety do druku (środa 10 kwietnia 2019 r.) rozpoczęły się egzami-
ny gimnazjalne w Szymanowie i Teresinie przy pełnej obsadzie Komisji Egzaminacyjnych.

Sytuacja w szkołach jest dynamiczna, wynikająca też z rozwoju wydarzeń na poziomie central-
nym.

Co będzie dalej, nikt na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć. Bieżące informacje na temat 
sytuacji strajkowej ukazują się na stronach internetowych szkół.

Sytuacja Strajkowa 
W Szkołach Gminy Teresin

W dniu 3 kwietnia 2019 r. po zakończeniu procedury przetargowej 
trwającej od 18 września 2018 r. wybrano ofertę przedsiębiorstwa Cer-
tusVia Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, 
która realizować będzie zadanie polegające na stworzeniu dokumenta-
cji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kole-
jowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej 
nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Tere-
sinie, potocznie zwanego „tunelem”.

W postępowaniu złożono 4 oferty, z czego jedna nie była brana pod 

uwagę, ponieważ złożona została po terminie, jaki Wykonawcy mieli na 
złożenie swoich propozycji. Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą 
cenę wykonania zadania, tj. 963.213,00 zł brutto.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą planowane jest jeszcze 
w kwietniu 2019 r. Firma będzie miała na wykonanie projektu 1,5 roku.

Zadanie realizowane jest przy współpracy Gminy Teresin z Powia-
tem Sochaczewskim oraz PKP PLK S.A. w  ramach zadania inwesty-
cyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej 
z drogami”.

Przetarg na projekt tunelu – rozstrzygnięty!
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To już po raz piąty mieszkańcy Szymanowa, 
którym zależy na ochronie środowiska oraz 
czystości i estetyce wsi, spotkali się w sobotnie 
przedpołudnie na parkingu przed kościołem. 
Obecny był sołtys Robert Ziomski, wszyscy 
członkowie rady sołeckiej, radny Hubert Ko-
necki, inicjator akcji wiosennego sprzątania 
oraz liczna grupa mieszkańców Szymanowa, 
głównie młodzieży – w sumie ponad 30 osób.

Działania rozpoczęliśmy według schema-
tu, który sprawdził się w  poprzednich latach. 
Sołtys podzielił wszystkich zebranych na trzy 
grupy i  zaczęliśmy sprzątanie. Po godzinie 
zbierania śmieci sołtys z dwoma uczestnikami 
sprzątania zaczęli zbierać worki pełne śmieci 
na przyczepę. Okazało się, że niestety jest ich 
więcej niż w poprzednim roku, ale ze względu 
na dużą ilość uczestników akcji, wszystkie pra-
ce zakończyliśmy w ciągu trzech godzin.

Po ciężkiej pracy wszyscy spotkaliśmy się 
przy ognisku, które zostało przygotowane 
przez sołtysa oraz członków rady sołeckiej 
Szymanowa. Zjedliśmy kiełbaski, wypiliśmy 

herbatę, ale przede wszystkim mogliśmy po-
rozmawiać o sprawach, które dotyczą naszego 
sołectwa.

Zachęcamy mieszkańców naszej miejsco-
wości, a  szczególnie tych, którzy jeszcze ani 
razu nie wzięli udziału w  tej pożytecznej dla 
środowiska oraz naszej wsi akcji, do przyłącze-
nia się do nas. Liczy-
my też, że być może 
w  przyszłym roku 
dołączą do nas inne 
wsie z  terenu gminy 
Teresin.

D z i ę k u j e m y 
wszystkim osobom, 
które tego dnia znala-
zły czas dla tak szczyt-
nego celu – panu Kazi-
mierzowi Koneckiemu 
mieszkańcowi naszej 
wsi, za pokrycie części 
kosztów związanych 
z  organizacją ogniska 

oraz panu Markowi Misiakowi – dyrektorowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
za zakup worków oraz odbiór śmieci.

Mam nadzieję do zobaczenia za rok, w jesz-
cze liczniejszym składzie.

Radny Szymanowa
Hubert Konecki

Wiosenne sprzątanie sołectwa Szymanów

Wydawać się może, że przez lata mieszkania w swojej miejscowości 
można poznać ją na wskroś. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie przestrzeni 
w której żyjemy, zobaczymy że istnieją miejsce prawie zupełnie nieod-
kryte. Do takich w Gminie Teresin niewątpliwie należy rzeka Pisia. Są 
śmiałkowie, którzy próbują po niej spływać, inni morsują, jeszcze inni 
wędkują; natomiast przeciętnemu mieszkańcowi jest zupełnie nieznana. 
Ogromna to strata bo Pisia jest urokliwa, różnorodna i bardzo malow-
nicza. Z tego powodu powstał projekt, który szumnie nazwaliśmy „EKO 
Pisia”, a którego celem jest „uruchomienie” rzeki do turystyki kajakowej 

– zarówno fizycznie jak i mentalnie, bo wiąż istnieje stereotyp, że Pisia 
to nic niewarty „ściek”. Przez długie lata nieużytkowania rzeka „obro-
sła” w śmieci, liczne zatory i powalone drzewa. Konieczne stało się jej 
oczyszczenie. Inicjatywę, która wyrosła oddolnie ze strony mieszkań-
ców wzięło pod swoje skrzydła „Stowarzyszenie nad Bzurą”, które od 
wielu lat organizuje podobne wydarzenia na Bzurze. W sobotę 6 kwiet-
nia przy moście w Szymanowie zebrała się grupa 11 zapaleńców, która 
postanowiła odmienić oblicze rzeki. Uczestnicy przyjechali z  Warsza-
wy, Zielonki, Sochaczewa oraz skromna reprezentacja naszej gminy. 
Na miejscu pojawili się sympatyzujący projektowi mieszkańcy. Rzeka 
zaskoczyła ilością utrudnień i nie udało się uprzątnąć całego zaplano-
wanego odcinka do Rokotowa. Grupa sprzątająca uporała się ze śmie-
ciami na odcinku Szymanów-Mikołajew, lecz w samym Mikołajewie do 
pokonania były 3 zwałki – w tym 
jedna dość potężna – co znacznie 
utrudniło zbiórkę śmieci oraz po-
chłonęło dużą część przeznaczo-
nego na sprzątanie czasu. Mimo 
ogromnego zapału uczestników 
i wspaniałej pogody, w pozostałym 
zaplanowanym dystansie rzeka zo-
stała oczyszczona tylko z najwięk-
szych gabarytowo śmieci. Czas 
biegł nieubłaganie i celem stało się 
dopłynięcie do punktu końcowego. 
Po drodze jak „grzyby po deszczu” 
wyrastały kolejne zwałki, świeżo 
powalone drzewa, czy wystające 
głazy. Spływ Pisią w takich warun-
kach nie należy do łatwych zadań 

i wymaga sporych umiejętności i doświadczenia kajakarskiego oraz siły 
i wytrwałości w trakcie kolejnych „przeniosek”. Paradoksalnie uczestni-
cy byli zachwyceni jej dzikim charakterem oraz utrudnieniami. W trak-
cie „EKO Spływu” kajakarze i deskarz pokonali około 15 km w ciągu 6,5 
godziny, zbierając po drodze 60 worków śmieci, kilkanaście pustych be-
czek, gaśnicę, wanienkę dla niemowlaków, znak drogowy, część futryny 
od drzwi i kompletny przedni zderzak z auta osobowego. Jeszcze w tym 
roku zaplanowano pracę mającą na celu usunięcie najpoważniejszych 
zatorów przy użyciu ciężkich maszyn. Natomiast w  przyszłym roku 
wiosną, gdy poziom wody będzie wystarczający, chcielibyśmy powró-
cić na Pisię, by kontynuować to co zostało rozpoczęte. Wierzymy, że to 
projekt, który ma szansę ożywić tę rzekę i zaprosić do jej eksplorowania 
okolicznych mieszkańców. Z  tego miejsca ogromnie dziękuję wszyst-
kim, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób w pomoc w przygotowa-
niu tego wydarzenia, a w sposób szczególny: Panu Michałowi Ścigoc-
kiemu, właścicielowi Moto Przystani w  Plecewicach, za nieodpłatne 
użyczenie kajaków; Gminie Teresin i Panu Markowi Jaworskiemu, za 
materialnie wsparcie oraz życzliwość; Przedsiębiorstwu Państwowemu 
Wody Polskie – zlewnia w Łowiczu, które umożliwiło nam działania na 
rzece; Panu Pawłowi Kalwarczykowi z Teresina, który towarzyszył nam 
w trakcie spływu z aparatem fotograficznym; Panu Tomaszowi Banasz-
kowi z Pawłówka, który nieodpłatnie użyczył elektronarzędzi do prac 

porządkowych oraz auto dostaw-
cze do wywózki zebranych śmieci 
oraz Pani Ewie Prengowskiej, któ-
ra przygotowała na zakończenie 
spływu ognisko z kiełbaskami dla 
wycieńczonej sprzątaniem i  wio-
słowaniem grupy kajakarzy. Naj-
większe podziękowania należą się 
kajakarzom, którzy podjęli się tego 
trudnego i  historycznego zadania 
oczyszczenia Pisi: Kasi, Edycie, 
Ani, Justynie, Kasi, Marcinowi, 
Danielowi, Przemkowi, Krzyśkowi 
i Konradowi. Jesteście Wspaniali!

Do zobaczenia na Pisi za rok!
Łukasz Banaszek

Spływ Eko-Pisia 2019
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Założenia od strony urzędniczej może są 
i  zasadne, ale praktyka, zdrowy rozsądek czy 
etyka rolnicza mówią zupełnie co innego. Czu-
jemy, my rolnicy, że postrzegani jesteśmy jako 
grupa zawodowa, która chciałaby szkodzić ca-
łemu społeczeństwu, a tak nie jest. Ze względu 
na coraz większe koszty nie stosujemy wielu 
nawozów azotowych lub stosujemy je w ograni-
czonej ilości, a  lepiej byłoby powiedzieć, opty-
malnie do potrzeb, jeśli chodzi o azot mineralny. 
Z drugiej strony, po ograniczeniu chowu i ho-
dowli, zauważamy brak obornika. Zatem nie 
przekroczymy norm, o  których mowa w  no-
wym prawie. Już zupełnie niezrozumiałe są ter-
miny stosowania nawozów:

1. Grunty orne: nawozy azotowe mineralne 
i  nawozy naturalne płynne – od 1 marca do 
20 października, nawozy naturalne stałe – od 1 
marca do 31 października;

2. Grunty orne na terenie gmin objętych 
wykazem – nawozy azotowe mineralne i  na-
wozy naturalne płynne – od 1 marca do 15 
października, nawozy naturalne stałe – od 1 
marca do 31 października;

3. Uprawy trwałe, uprawy wieloletnie 
i trwałe użytki zielone: nawozy azotowe mine-
ralne i nawozy naturalne płynne – od 1 marca 
do 31 października, nawozy naturalne stałe: 
od 1 marca do 30 listopada.

Nałożono na rolników w całej Polsce obo-
wiązek przestrzegania wymogów z  Programu 
działań, który został przyjęty rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 
r. w sprawie przyjęcia „Programu działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339). W  związku 
z ocieplaniem się klimatu, warunki klimatycz-
ne i glebowe powodują, że można by

stosować nawozy naturalne i  mineral-
ne wcześniej, ponieważ wegetacja roślin jest 
wcześniejsza i  rośliny odczuwają w  tym mo-
mencie głód nawozowy, co może mieć wpływ 
na jakość i wielkość plonu. Takie działania de-
terminują określone skutki:

A. Terminy stosowania nawozów;
B. Warunki przechowywania i  magazyno-

wania nawozów naturalnych oraz postępowa-
nie z odciekami;

C. Dokonanie obliczeń maksymalnych da-
wek azotu, na powierzchni większej lub rów-
nej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujących 
zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub 
równej 10 DJP;

D. Obowiązek opracowania od 1 stycznia 
2019 r. planu nawożenia azotem w  gospodar-
stwie rolnym o  powierzchni powyżej 100 ha 
użytków rolnych lub upraw intensywnych;

E. Rolnik, który podpisze umowę dotyczącą 
nabycia lub sprzedaży nawozów naturalnych 
do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, 
dokument musi przechowywać na wypadek 
kontroli.

Nałożony jest również obowiązek prowa-
dzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych 
związanych z  nawożeniem azotem. Każdy 
rolnik musi złożyć oświadczenie o tej ewiden-
cji przy składaniu formularza o  płatnościach 
obszarowych. Agencja może pomniejszyć 
należne rolnikowi płatności bezpośrednie, 
ONW, rolnośrodowiskowe, rolnośrodowisko-
wo – klimatyczne, ekologiczne i zalesieniowe, 
gdy rolnik nie w pełni przestrzega nałożone na 
niego przepisy.

Wielu rolników może mieć problemy ze 
spełnieniem nowych wymogów dotyczących 
programu azotanowego. Przede wszystkim 
dlatego, że terminy stosowania nawozów są 
zbyt restrykcyjne – skracają możliwość ich 
stosowania, co najmniej o miesiąc.

Następnym poważnym problemem będzie 
także przechowywanie nawozów naturalnych 
w odpowiednich warunkach. Prowadzi to do 
znacznego zwiększenia kosztów zbiorników 
na gnojowicę i  gnojówkę, a  także powiększe-
nia płyt obornikowych i  zagospodarowania 
odcieków.

Plany nawożenia azotem w  większych go-
spodarstwach będą dodatkowo musiały uzy-
skać pozytywną opinię okręgowej stacji che-
miczno-rolniczej. Dokumenty tych planów 
wraz z  opinią trzeba będzie dostarczyć do 
urzędu gminy oraz wojewódzkiego inspekto-
ratu ochrony środowiska. Chodzi tu o gospo-
darstwa o  powierzchni powyżej 100 ha użyt-
ków rolnych, prowadzące uprawy intensywne 
(określone w programie zboża, okopowe i wa-
rzywa), na gruntach ornych o powierzchni po-
wyżej 50 ha, utrzymujące obsadę większą niż 
60 DJP.

Skutki wprowadzenia tych przepisów to: 
biurokracja urzędnicza, i tak już bardzo duża, 
zlecanie urzędnikom sporządzania planów 
nawozowych, dostarczanie dokumentacji do 
odpowiednich

instytucji, zwiększenie kosztów produkcji, 
zmniejszenie dochodów rolników, skróce-
nie czasu stosowania nawozów mineralnych 
i naturalnych, powiększanie zbiorników i płyt 
gnojowych, przechowywanie dokumentów, 
nadmierna „papierologia” ewidencji zabiegów 
agrotechnicznych związanych z  nawożeniem 
azotem.

Uznajemy, że wszyscy rolnicy w myśl rów-
ności i sprawiedliwości powinni być traktowa-
ni równo w przywilejach, jak i w obowiązkach.

Rzecznik Prasowy
Polskiego Związku Producentów

Roślin Zbożowych
Tadeusz Szymańczak

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych 
negatywnie ocenia program azotanowy

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 2 maja 2019 roku o godzinie 9.30 roz-
mowa z Jarosławem Żejmo, prezesem stowa-
rzyszenia „Teresin – nasze korzenie”.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 10 maja 2019 roku o  godzinie 13.10 
rozmowa z Jarosławem Żejmo, prezesem sto-
warzyszenia „Teresin – nasze korzenie”.

94,9 FM 102,7 FM

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
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4 i  5 kwietnia odbyły się 
premiery dwóch spektakli 
zrealizowanych przez Pracow-
nię Teatralną Teresińskiego 
Ośrodka Kultury. Uczestnicy 
pracowni mogli zaprezentować 
widzom swoją całoroczną pra-
cę. A warto wspomnieć, że sala 
widowiskowa pękała w szwach. 
Dziecięcy Teatr Dynamitki za-
prezentował autorski spektakl 
pt. „Nawiedzony dom”. Histo-
ria o  nieoczekiwanym spo-
tkaniu znudzonych duszków 

z grupką zagubionych, lecz bardzo sprytnych dzieciaków, rozbawiła do 
łez wszystkich widzów.

Młodzieżowa Grupa teatralna „Ale To Już Było” zaprezentowała 
słodko-gorzki spektakl „Money” oparty na tekście Jana Andrzeja Frę-
sia oraz pomysłach własnych. Młode aktorki w  nieco ironiczny, słod-
ko-gorzki sposób ukazały, jak konsumpcjonizm i  trendy wpływają na 
nasze życie i jego postrzeganie. Tu śmiechów również nie zabrakło, ale 
przyprawionych nutką refleksji i przemyśleń o kondycji naszego społe-
czeństwa i nas samych.

Przed Pracownią Teatralną jeszcze kilka spektakli, między innymi 
dla podopiecznych Stowarzyszenia Stacja Dom oraz pokazy dla uczniów 
i  nauczycieli. Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w  premiero-
wych pokazach zapraszamy 25 kwietnia na godzinę 17.00. Będzie to 
ostatnia okazja w tym sezonie artystycznym, by zobaczyć zdolnych, te-
resińskich aktorów w akcji.

Katarzyna Rospędowska

2 kwietnia obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci”. Święto to nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. 
Właśnie wtedy w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz 
Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie ka-
czątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”. Z okazji święta, biblio-
teki, domy kultury czy księgarnie organizują imprezy promujące 
literaturę dla dzieci – warsztaty, dyskusje, wystawy, itp.

I tak też stało się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie. 2 
kwietnia o godzinie 10.00 w sali widowiskowej „Dworca TO.KUL-
TURA” miało miejsce spotkanie autorskie z  panem Wojciechem 
Widłakiem, autorem książek dla dzieci, znanym przede wszystkim 
z serii książek o Panu Kuleczce, czy Wesołym Ryjku. W książkach 

można znaleźć przepięknie ilustrowane, krótkie,zabawne, mądre opowiadania 
dla dzieci w każdym wieku. Pan Kuleczka to opiekun trzech sympatycznych zwie-
rzątek: kaczki Katastrofy, psa Pypcia i muchy Bzyk-Bzyk. Wesoły Ryjek natomiast 
to książka pełna uroku i humoru o perypetiach niezwyczajnego bohatera, którego 
wyróżnia nie tylko imię, ale też chrapka na codzienne przygody.

W spotkaniu wzięły udział pierwszaki ze szkół podstawowych gminy Teresin, 
tj. Paprotni, Szymanowa, Budek Piaseckich oraz Teresina. Dzieci chętnie brały 
udział w spotkaniu i z pewnością świetnie się bawiły. Bardzo dziękuję za tak licz-
ne przybycie. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom oraz opiekunom za zaangażo-
wanie się w obchody „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci” zorganizowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną w Teresinie.

Aleksandra Starus

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Teatralny wieczór w Teresińskim 
Ośrodku Kultury
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15 marca w  Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego 
w  Teresinie, w  ramach zajęć doradztwa zawodowego, uczniowie klas 
ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum, wzięli udział w spo-
tkaniu autorskim z Marianną Fijewską, absolwentką Gimnazjum im. św. 
Franciszka z  Asyżu, która jest dziennikarką Wirtualnej Polski, zadaje 

trudne pytania, odkrywa fakty i zbiera opinie w najbardziej gorących, 
poruszających tematach społecznych. Prowadzi też cykl wywiadów wi-
deo #11Pytań. Niedawno opublikowała swoją debiutancką książkę „Se-
krety pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia”. Opisuje w niej życie i pracę 
w szpitalu z perspektywy pielęgniarek. Książka ma formę obszernego 
wywiadu.

Pani Marianna bardzo szybko nawiązała z uczniami bezpośredni kon-
takt. Podczas spotkania opowiedziała nam o początkach swojej kariery 
pisarskiej i o przypadkach, które rządzą losem człowieka. Udzieliła nam 
cennych rad dotyczących pracy dziennikarza. Podzieliła się z nami tym, 
co lubi w zawodzie, który wykonuje oraz tym, co ją w nim denerwuje.

Uczniowie z  zainteresowaniem słuchali dziennikarki, włączali się 
w rozmowę. Można zatem wnioskować, że spotkanie trafiło w ich ocze-
kiwania, i że z chęcią gościliby innych absolwentów naszej szkoły, którzy 
osiągnęli sukces w życiu zawodowym.

Po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość zakupu ksią-
żek z autografem pisarki.

Norbert Komaszewski
Marcin Chwesiuk

uczniowie klasy trzeciej gimnazjum

MARIANNA FIJEWSKA

W  sobotnie popołudnie 16 marca b.r. czytelnicy Gminnej Biblio-
teki Publicznej w  Teresinie mieli niepowtarzalna okazję zapoznać się 
z twórczością Pani Miry Białkowskiej. Jak sama pisze o sobie „Urodzo-
na w  Szczecinie. Po ukończeniu studiów przeniosłam się na Mazow-
sze. Posiadam wykształcenie muzyczne i  pedagogiczne. W  młodości, 
z  zespołem wokalnym i  chórem studenckim, koncertowałam w kraju 
i poza jego granicami. Przez lata pracowałam jako pedagog i nauczyciel 
muzyki, uczyłam gry na fortepianie, prowadziłam chór, zespół wokalny, 
zajmowałam się profilaktyką uzależnień, prowadziłam muzykoterapię. 

Dziś piszę. Napisałam ponad 
300 fraszek, kilkadziesiąt wier-
szy, scenariusze i  teksty piose-
nek”. Pani Mira Białkowska za-
debiutowała tomikiem fraszek 
pod tytułem „Fraszkowa uczta” 
w  2016 roku. Pierwsza powieść 
o przewrotnym tytule „Wcale mi 
nie zależy” ukazała się drukiem 

w  listopa-
dzie 2017 
roku. A  ko-
lejno w  2018 
roku na rynek 
w yd aw niczy 
trafiły powie-
ści „O  co ci 
chodzi” i  „Na-
reszcie z  gór-
ki”. Wszystkie 
książki dostępne są w filii Biblioteki Publicznej „Dwo-
rzec TO.KULTURA”.

Korzystając z  okazji chciałabym serdecznie za-
prosić do odwiedzania nowej filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w  Teresinie. Jesteśmy dostępni dla czytel-
ników w  budynku „Dworzec TO.KULTURA” w  po-
niedziałki i środy w godzinach 10-18, w pozostałe dni 
od 8 do 16.

Aleksandra Starus

Spotkanie autorskie z Mirą Białkowską

Spotkanie autorskie z Marianną Fijewską

Teresiński Ośrodek Kultury
zaprasza na

XV TERESIŃSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SCENICZNEJ
/teatr, taniec, piosenka/

M R O W I S K O
22 - 23 maja 2019 r.
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22 marca na scenie Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury w  Chodakowie odbył się III 
Sochaczewski Festiwal Teatralny. W  siedmiu 
spektaklach teatralnych wystąpiły dzieci z So-

chaczewa, Żyrardowa, Teresina oraz Płocka.
Nagrodę SPAT GRAND PRIX zdobył Teatr 

„Słowo” ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksy-
miliana Kolbego w Teresinie za monodram pt. 

„Opowieść o  rzeczach ważnych i  mniej waż-
nych” na podstawie wierszy Danuty Wawiłow, 
w którym wystąpiła niezwykle utalentowana 9 
letnia Kalina Staszewska.

Kalina wstąpiła do Teatru „Słowo” we wrze-
śniu 2018 r. Jest laureatką wielu konkursów re-
cytatorskich i oratorskich. Po raz drugi w swo-
jej karierze scenicznej zmierzyła się z  trudną 
sztuką monodramu. W  prezentowanym 
spektaklu zwraca uwagę na problem samot-
ności i niezrozumienia dzieci przez dorosłych, 
przede wszystkim rodziców. Naznaczenie 
piętnem samotności i  odrzucenia powoduje, 
że dziecko czuje się niechciane, brzydkie, nie-
dobre, złe, plugawe, bezwartościowe. Wstrzą-
sającym potwierdzeniem takiego sposobu 
myślenia o  sobie jest wypowiedź głównej bo-
haterki monodramu:

A kiedy jestem niegrzeczna
To śpię w najlepszej sukience
Biegam po mieście
Albo pływam w kałuży…………
I uciekam od mamy
Naprawdę bardzo daleko…

Kalina zawładnęła sercami widowni, skupiła 
na sobie jej uwagę od początku, aż do ostatniej 
sekundy monodramu. W jednej z recenzji czy-
tamy: Jej nad wyraz dojrzała gra aktorska wy-
pełniła scenę, pokazując jak dziecko przeżywa 
swoje małe i  większe kłopoty, żyjąc we współ-
czesnym, pełnym pośpiechu i szumu, świecie.

Jury przyznało nagrodę, doceniając zarów-
no osobowość sceniczną, jak i scenariusz mo-
nodramu.

Tomasz Daczko

26 marca 2019 roku scenę Grójeckiego Ośrodka Kultury wypełniał 
śpiew. Śpiew piękny i  pełen emocji. Po wcześniejszych eliminacjach, 
na podstawie demo, 34 młodych wokalistów z  całego kraju, podczas 

X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „O  złotą nutkę” zaprezentowa-
ło w  czterech kategoriach wiekowych najpiękniejsze polskie piosenki 
o miłości. Poziom jubileuszowej edycji był oszałamiający, co podkreślali 
zgodnie jury, jak również uczestnicy z rodzinami.

Jury w  składzie: Małgorzata Mikuszewska – ekspert ds. mu-
zyki, Małgorzata Żabińska – ekspert ds. muzyki, Iwona Janus 

– słuchaczka Autorskiej Szkoły Jazzu i  Muzyki Rozrywkowej im. 
Krzysztofa Komedy w  Warszawie, laureatka wielu konkursów i  fe-
stiwali, Paweł BIBA Binkiewicz – grójecki człowiek orkiestra z  gi-
tarą, laureat II edycji X Factor, Grzegorz Rejer – dyrektor GOK 
miało bardzo utrudnione zadanie, co go jednak nie zraziło i postanowi-
ło jednogłośnie, że I miejsce w kategorii wiekowej III młodzież gimna-
zjalna przyznaje Zuzannie Gołąb za wykonanie piosenki „Miłość” Agi 
Zayran.

Festiwal odbywał się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Grójcu, który wraz z Grójeckim Ośrodkiem Kultury był funda-
torem nagród rzeczowych i upominków.

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na koncert finałowy podczas te-
gorocznego 60. Święta Kwitnących Jabłoni w Grójcu.

Redakcja

Kalina Staszewska zdobywczynią Grand Prix 
III Sochaczewskiego Festiwalu Teatralnego

Zuzanna Gołąb laureatką X Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki „O złotą nutkę”
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Czuję, że jestem u siebie…
Reforma szkolnictwa przeprowadzona w  1999 roku miała pewnie 

różne skutki w  różnych miejscach naszego kraju. Byliśmy wówczas 
z mężem nauczycielami w małej wiejskiej szkole na Kresach Wschod-
nich. Wychowywaliśmy trójkę małych dzieci, mieszkając w szkole i wią-
żąc ledwo koniec z  końcem. Wiedzieliśmy o  tym, że szkoła zostanie 
zamknięta, jednak możliwości podjęcia spektakularnych działań nie 
mieliśmy zbyt wiele, a oszczędności na,,czarną godzinę” – żadnych.

Nastał więc czas podejmowania zupełnie innych decyzji niż kiedy-
kolwiek wcześniej. Teren południowo-wschodniej Polski nie obfitował 
w nadmiar ofert pracy. Nie czekaliśmy na cud, ani też na żadną pomoc 
instytucji. Wszystko co mieliśmy, to życzliwość ludzi wokół i pracowi-
tość, w którą wyposażyli nas nasi rodzice.

Tydzień przed Wielkanocą wyjechałam, na kontrakt do pracy 
w Niemczech. Zostawiłam męża z córkami i …przepisem na drożdżową 
babkę wielkanocną. U nas nikt nie robił ciasta drożdżowego z przepisu. 
To była wiedza przekazywana przez babcie, mamy. Skoro dzieci zde-
klarowały się do przyniesienia bab do szkoły, ja musiałam wyjechać, to 
cóż można było zrobić? Opisać to, co zwykle robiło się z pamięci. Mąż 
wykonał zadanie zgodnie z  instrukcją. W szkole nikt nie uwierzył, że 
tego nie upiekła któraś z babć.

Nasza praca w Niemczech, zarówno moja jak i mojego męża, przy-
niosła wiele korzyści, zarówno finansowych, jak również tych najbar-
dziej cennych – niewymiernych. Pozostawiliśmy tam po sobie otwarte 
drzwi i życzliwe nam serca.

Droga na Mazowsze wytyczyła się właśnie w Niemczech. Zostawili-
śmy wszystko na swoim rodzinnym Wschodzie i przyjechaliśmy znów 
w  nieznane. Byliśmy przekonani, że tylko na pewien czas. Warszawa 
wydawała się taka duża, męcząca. Nigdy nie mieszkaliśmy w  mieście, 
a tu musieliśmy ze względu na dzieci, które w między czasie wyrosły już 
ze szkoły podstawowej.

W  2010 roku urodziła się Antosia, która bardzo często powtarza 
z  dumą, że cała rodzina pochodzi ze Wschodu, a  ona jest sochacze-
wianką.

Rok 2013 przyniósł pod nasz dach ciężką chorobę. Kiedy otarliśmy 
się o śmierć, zaczęliśmy patrzeć na własne życie z innej perspektywy. To 
tutaj przyszła choroba i tutaj wróciło zdrowie. Decyzja o pozostaniu na 
Mazowszu potrzebowała jeszcze trochę czasu, aby dojrzeć. Rozpoczął się 
proces poszukiwania miejsca do mieszkania i rozwijania swoich pasji.

Jestem z wykształcenia magistrem inżynierem ogrodnictwa. Ukoń-
czyłam również studia podyplomowe z  zakresu wykorzystania roślin 
i surowców roślinnych dla zdrowia. Poszukiwałam dużej działki, w ma-
gicznym miejscu na założenie działalności edukacji zielarskiej oraz ma-
nufaktury, w której powstawałyby najprawdziwsze chleby, najwspanial-
sze babcine amoniaczki i mnóstwo domowych pyszności.

Gmina Teresin była piątą z kolei i ostatnią, jak się okazało. Przekona-
ła nas otwartość pana wójta i niezwykła życzliwość pracowników urzę-
du gminy. Kupiliśmy małą działkę, w zwykłym miejscu. Nie znaliśmy 

tutaj nikogo. Pobudowaliśmy niezwykły dom, który pachnie chlebem 
i miłością.

Babskim sercem opisałam pokrótce drogę, która nas przywiodła na 
teresińską ziemię. Gdybym miała spojrzeć swoim babskim okiem na to, 
jak w dojrzałym wieku zbudować od początku swoją tożsamość, zauwa-
żyłabym, że nie jest to łatwe, jednak możliwe. Trzeba podejść do tego 
w sposób dojrzały.

Mieszkamy w gminie Teresin od ponad 2 lat. Nieprawdopodobnie 
budujące jest to, że mamy tu tak wielu znajomych, przyjaciół i ludzi zwy-
czajnie nam życzliwych. Nieocenioną zasługę w tym ma nasza Antosia, 
ponieważ to dzięki niej i dla niej trafiliśmy do TOK-u i poznaliśmy lu-
dzi z pasją, którzy tworzą ten Ośrodek. Również dzięki niej uczestniczy-
my aktywnie tak w życiu szkoły, jak i w życiu parafii. Jest mi niezwykle 
miło, że wiele razy miałam okazję współpracować z TOK-iem, ze Sto-
warzyszeniem Impuls, ze Stajnią Bluberry czy Starostwem Powiatowym. 
Prowadząc wykłady, warsztaty czy prezentując własne wyroby zielarskie, 
mam okazję poznać nowych ludzi i podzielić się swoją pasją. Od czasu, 
gdy tutaj zamieszkaliśmy, reprezentujemy wraz z Antosią naszą gminę 
na Dniu Szarlotki w Żabiej Woli. Zawsze wracamy z nagrodami.

Jeżeli przychodzi się z zewnątrz, dostrzega się więcej. Staram się po-
zytywnie wykorzystywać ten fakt i przyczyniać się do zmian na lepsze. 
Wiele razy zdarzyło mi się usłyszeć, że w  Teresinie nie lubi się przy-
jezdnych. Mieszkam w Granicach od 6 miesięcy. Przed wyborami na 
sołtysów pukano do moich drzwi wiele razy z propozycją rozważenia 
przyjęcia nowej życiowej roli. Od 7 marca jestem sołtyską Granic. Tak 
sobie myślę, że chyba łamię tym stereotypy. Patrzę w przyszłość z na-
dzieją. Czuję, że jestem u  siebie. Pamiętam pierwszą moją rozmowę 
z panem wójtem. Powiedziałam wtedy, że jeżeli osiedlę się tutaj, to na 
pewno wyniknie z tego coś pozytywnego.

Wierzę, że wszystko co dotyczy naszego życia, jest w naszych rękach. 
Bóg dał nam chleb i nóż – ukroić musimy już sobie sami.

Anna Gogół

To już kolejna III edycja ogólnopolskiego 
konkursu służącemu wyróżnieniu policjan-
tów, którzy w  szczególny sposób działają na 
rzecz ochrony osób doznających przemocy 
domowej – charakteryzują się wyjątkowym 
profesjonalizmem w  zakresie indywidualnej 
pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą 
w  rodzinie oraz zaangażowaniem w  budowa-
nie lokalnego systemu pomocowego.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać:
•osoby indywidualne
•organizacje
•instytucje

Zgłoszone osoby przechodzą do kolejne-
go etapu. Laureatów Konkursu wybiera Ka-
pituła, w  skład której wchodzą pracownicy 
Pogotowia,, Niebieska Linia‘’, laureaci dwóch 
ostatnich edycji Konkursu oraz przedsta-
wiciel Biura Prewencji Komendy Głównej 
Policji. Liczba zgłoszeń odnoszących się do 
poszczególnych kandydatur stanowi tylko 
jedno z  kryteriów oceny. Przede wszystkim 
pod uwagę będzie brane zaangażowanie kan-
dydatów na rzecz wdrażania w środowiskach 
lokalnych w  obszarze przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i za-

angażowanie w pomoc osobom doznającym 
przemocy.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
Konkursu dostępny jest na stronie www.nie-
bieskalinia.pl oraz www.policja.pl. Termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 
roku. Formularze zgłoszeniowe można zgła-
szać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl 
lub pocztą na adres:,, Niebieska linia‘’, ul. Ko-
rotyńskiego 13, 02 – 121 Warszawa.

Zapraszamy.

„Policjant, który mi pomógł”
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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.
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.
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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„Szlakiem dębów 
niepodległości”

Na rozpoczynający się sezon proponujemy naszym Czytelnikom 
nowy pomysł regionalnego szlaku historycznego. W  ubiegłym roku 
w związku z Jubileuszem Niepodległej na terenie gminy Teresin posa-
dzono 100 dębów. Dwudziestoma imiennymi drzewami upamiętnili-
śmy najważniejsze dla naszych dziejów postacie i wydarzenia. Wśród 
nich znalazło się miejsce dla pamięci o lokalnych dziejach i ich bohate-
rach, w tym żołnierzach Armii Krajowej czy franciszkanach – męczen-
nikach z Niepokalanowa.

Przedstawiony na załączonej mapce szlak nie ma określonego kie-
runku zwiedzania. Dlatego może być poznawany odcinkowo, w  za-
leżności od indywidualnych potrzeb i możliwości. Poszczególne dęby 
zaznaczono cyframi od 1 do 20. Pierwszy z  nich upamiętnia Józefa 
Piłsudskiego, dąb „Niepodległa” z  numerem 100 jest symbolicznym 
zamknięciem całego projektu i  nawiązuje do obchodzonego w  2018 
roku Jubileuszu.

Nowy szlak może być ciekawą propozycją dla całych rodzin: dla 
dzieci i młodzieży oryginalną lekcją z dziejów teresińskiej ziemi, a dla 
dorosłych – małą powtórką z historii Polski. Rodzinna integracja i re-
kreacja – bezcenne. Jedynym tu ograniczeniem może być fakt, iż część 
Dębów Niepodległości znajduje się na terenach o  ograniczonym do-
stępie: szkół, które w weekendy są zamknięte czy terenach prywatnych, 
gdzie wejście trzeba uzgodnić z właścicielem. „Dębowy szlak” wzboga-
ca naszą lokalną ofertę i dołącza do istniejących tras turystyczno – piel-
grzymkowych na terenie gminy Teresin: „Teresin w  starej fotografii”, 

„Śladami Józefa Chełmońskiego” oraz „Droga świętego Jakuba”.
P.S. W ubiegłym roku rozdaliśmy chętnym mieszkańcom 80 

sadzonek „Dębów Niepodległości”. Otrzymaliśmy od niektórych 
z Państwa sygnały, iż część z nich nie przyjęła się. W związku z tym 
zapraszamy po odbiór bezpłatnych sadzonek dębów do Urzędu 
Gminy Teresin od poniedziałku 15 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy.
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W ostatni weekend marca w hali sportowo widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie odbył się XIV Międzynarodo-
wy Turniej Zapaśniczy Młodzików o Puchar Mazowsza w zapasach w stylu wolnym – Memoriał Wiesława Stempnia – Teresin 2019.

W memoriale, oprócz czołówki młodzików z rodzimych klubów, udział wzięły drużyny z Ukrainy, Niemiec, Litwy, Rosji i Czech. Turniej był 
rozgrywany w 14 kategoriach wagowych. Na prośbę ekip zagranicznych dodano kategorię wagową do 29 kilogramów. Wyniki Pucharu Mazowsza 
będą jednym z głównych kryteriów przy powoływaniu reprezentacji Polski w zapasach w stylu wolnym na Mistrzostwa Europy Młodzików – Kra-
ków 2019.

Na trzech matach w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji emocji nie brakowało, a poziom walk, w ocenie specja-
listów, był bardzo wysoki. Potyczki finałowe swoją obecnością zaszczycił Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

Gospodarz imprezy, klub LKS Mazowsze Teresin, wystawił mocną reprezentację i na zakończenie imprezy mógł pochwalić się pięcioma me-
dalami indywidualnymi oraz miejscem na podium w klasyfikacji drużynowej. Warto odnotować, że po raz drugi z rzędu w finale kategorii 100 kg 
stanęli naprzeciw siebie bracia bliźniacy – Hubert i Filip Wiśniewscy. Tym razem lepszy okazał się Filip.

Medalowe miejsca reprezentantów LKS Mazowsze Teresin:
3. miejsce – Dawid Bielski, kategoria wagowa 29 kg
3. miejsce – Filip Nowakowski, kategoria wagowa 35 kg
2. miejsce – Bartłomiej Nowakowski, kategoria wagowa 48 kg
1. miejsce – Filip Wiśniewski, kategoria wagowa 100 kg
2. miejsce – Hubert Wiśniewski, kategoria wagowa 100 kg
Nasi zawodnicy potwierdzili na macie swoją klasę. Pięciu z nich stanęło na podium, a w klasyfikacji drużynowej gospodarze zajęli trzecie miej-

sce (Mazowsze zdobyło 66 punktów). Na miejscu pierwszym uplasowali się Ukraińcy ze Zbaraża (128 pkt), którzy podczas zawodów zaprezento-
wali wyjątkowo dobrą dyspozycję. Srebro w drużynówce przypadło Rosji (Chernyakhovsk) – 67 pkt.

Od kilku lat teresiński klub znajduje się w czołówce najlepszych w Polsce. Niewątpliwie jest to wynik planowej, ciężkiej i systematycznej pracy 
trenerów, zawodników oraz działaczy klubu wspieranych przez rozumiejące i doceniające sport władze gminy oraz wiarygodnego sponsora (Gra-
iner Packaging). Czapki z głów przed całym sztabem trenerskiem – Ryszardem Niedźwiedzkim (Prezes Klubu), Ryszardem Śliwińskim, Sławomi-
rem Rogozińskim, Jackiem Szymańskim, Robertem Rybickim oraz Arturem Albinowskim.

Kolejny Memoriał Wiesława Stempnia w Teresinie za nami. Tradycyjnie już był imprezą udaną, nienagannie przeprowadzoną oraz perfekcyjnie 
zorganizowaną. Podczas jej trwania stoczonych zostało 285 walk. 46 zakończyło się w pełnym wymiarze czasu (na punkty). Pozostałe były zdecy-
dowanie krótsze. Aż 121 walk zakończyło się położeniem na łopatki (tzw. tusz), a 118 w wyniku przewagi punktowej.

Już teraz zapraszamy za rok, na XV jubileuszową edycję tej prestiżowej imprezy.
Tomasz Daczko

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU
kategoria wagowa 29 kg kategoria wagowa 32 kg
1. Oleksandr Smakula, Ukraina
2. Dmytro Borak, Ukraina
3. Aleksander Płaczkowski, ULKS Guliwer Kielce
3. Dawid Bielski LKS Mazowsze Teresin

1. Ivan Oksiuk, Ukraina
2. Nazarii Bankovskyi, Ukraina
3. Illya Vintonovych, Ukraina
3. Nazar Valerskyi, Ukraina

kategoria wagowa 35 kg kategoria wagowa 38 kg
1. Vladyslav Kharysh, Ukraina
2. Mateusz Seliga, ZTA Zgierz
3. Filip Nowakowski, LKS Mazowsze Teresin
3. Piotr Warcholiński, LKS Orzeł Namysłów

1. Anton Sotnikov, Rosja
2. Nikita Gavrilov, Rosja
3. Damyan Kostynyuk, Ukraina
3. Adrian Sikora, LKS Orzeł Namysłów

kategoria wagowa 41 kg kategoria wagowa 44 kg
1. Illia Prus, Ukraina
2. Roman Dohon, Ukraina
3. Nikita Shengurov, Rosja
3. Danil Dubeiko, Rosja

1. Rostyslav Prus, Ukraina
2. Igor Krawczyński, UKS Gwardia Warszawa
3. Oskar Kulczycki, KS Lotnik Wrocław
3. Jonas Eigendorf, Niemcy

XIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy 
o Puchar Mazowsza zakończony sukcesem 

organizacyjnym i sportowym
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kategoria wagowa 48 kg kategoria wagowa 52 kg
1. Artur Wojtowicz, ZKS Stal Rzeszów
2. Bartłomiej Nowakowski, LKS Mazowsze Teresin
3. Dominik Jagusz, ZKS Koszalin
3. Rafał Szewc, KS Lotnik Wrocław

1. Michał Szuster, ZKS KOszalin
2. Pavel Kharitonov, Rosja
3. Szymon Ligocki, AKS Białogard
3. Jakub Pełka, LKS Spartakus Pyrzyce

kategoria wagowa 57 kg kategoria wagowa 62 kg
1. Zelim Mutskhaev, WCA Warszawa
2. Remigiusz Rusek, UKS Olimpia Cieszków
3. Bartosz Ochroński, Husaria Fight Team Kozielice
3. Eryk Michalak, LUKS Suples Kraśnik

1. Danylo Synytskyi, Ukraina
2. Igor Szucki, MLUKS Karlino
3. Dovydas Gecas, Litwa
3. Wiktor Kudyba, ZKS Stal Rzeszów

kategoria wagowa 68 kg kategoria wagowa 75 kg
1. Axel Fabiunke, Niemcy
2. Eryk Pacyna, Husaria Fight Team Kozielice
3. Hubert Haładyj, LMKS Krasnystaw
3. Marius Strakalaitis, Litwa

1. Filip Błaszczyk, KS Shark Łódź
2. Kacper Krawczak, Husaria Fight Team Kozielice
3. Kacper Banaszak, UKS Sicienko
3. Dariusz Korczyński, MUKZ Gladiator Kraków

kategoria wagowa 85 kg kategoria wagowa 100 kg
1. Mateusz Pędzicki, ZTA Zgierz
2. Iskander Anarmetov, Rosja
3. Patryk Mirecki, UKS Zapasy Kołobrzeg
3. Vladyslav Pozhohin, Ukraina

1. Filip Wiśniewski, LKS Mazowsze Teresin
2. Hubert Wiśniewski, LKS Mazowsze Teresin
3. Nazar Zakharkiv, Ukraina
3. Roman Gazorayn, Rosja
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Marzec był bardzo pracowity dla łuczników 
LKS Mazowsze Teresin. Tydzień po tygodniu 
rywalizowali w  Halowych Mistrzostwach 
Polski w  łucznictwie.  16-17 marca na łuczni-
czych torach w  Głuchołazach mistrzowskie 
zmagania rozegrała najmłodsza grupa – mło-
dzicy. Wśród 42 młodziczek z  rocznika 2004 
nasze dziewczyny były bezkonkurencyjne. 
Każda poprawiła rekord życiowy i tym samym 
wywalczyły złoty medal w drużynie, uzyskując 
2486 pkt, pokonując rywalki z  LKS Łucznik 
Żywiec (2459 pkt) oraz Jar Kielnarowa (2405 
pkt). Skład drużyny: Oliwia Dylik, Alicja 
Zygmunciak, Agata Michałowska.

W  rywalizacji indywidualnej Alicja Zyg-
munciak przegrała pechowo, bo tylko jednym 
punktem brązowy medal, szósta była Oliwia 
Dylik na 9. miejscu zakończyła rywalizację 
Agata Michałowska.

Wśród 79 młodziczek młodszych (rocznik 
2005-2007) na bardzo dobrym 12. miejscu 
uplasowała się Wiktoria Kuźmińska.  Na Mi-
strzostwach zadebiutował Szymon Króliczak. 
Pomimo strzelonej „życiówki” uplasował się 
na 29. miejscu, a  rywalizował z  69 zawodni-
kami. W konkurencji par mieszanych – mikst, 
nasza młoda dwójka zawodników Wiktoria 
Kuźmińska i  Szymon Króliczak zajęła 11. 
miejsce na 40 drużyn.

Następny weekend 23-24 marca należał 
do młodzieżowców i  juniorów. Swoje Mi-
strzostwa Polski rozgrywali w  hali GOSiR 
w Wilkowicach koło Bielska Białej. Wystarto-
wało ogółem 195 zawodniczek i zawodników 
z  33 klubów z  Polski.  Zdobyliśmy 4 medale. 
W  konkurencji indywidualnej młodzieżow-
ców: Małgorzata Maciągowska – brązowy 
medal, Michał Chojnacki – brązowy medal. 
Wśród juniorów na trzecim stopniu podium 
stanął Daniel Chojnacki – brązowy medal. 
Nie zabrakło też sukcesu drużynowego – (me-
dal brązowy), który odniosły nasze juniorki 
w składzie: Natalia Skrok, Marta Narloch, Jo-
anna Świerżewska, Dominika Gajda. Warto 
wspomnieć o  świetnym występie Agnieszki 
Grądzik, która rywalizację wśród młodzie-
żowców zakończyła w ścisłej ósemce.

Nie przerywając medalowej passy, w  mi-
niony weekend 30-31 marca w  Zgierzu łucz-
nicy z Mazowsza Teresin zdobyli srebro i brąz 
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych. Srebro w drużynie wywalczyli juniorzy 
młodsi w  składzie: Krystian Kryszkiewicz, 
Miłosz Olczak, Mateusz Nguyen, Sebastian 
Błaszczyk. Brązowy medal w  drużynie wy-
walczyły również kadetki: Maria Małolepsza, 
Alicja Zygmunciak, Aleksandra Rutkowska 
i Oliwia Dylik.

Sezon halowy zakończyliśmy spektakular-
nymi sukcesami. Przed nami przygotowania 
do sezonu na torach otwartych.

Katarzyna Klata

Grad medali łuczników i łuczniczek LKS 
Mazowsze Teresin na Mistrzostwach Polski

W dniu 8 marca 2019 roku w hali Widowi-
skowo – Sportowej Gminnego Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji w  Teresinie odbył się Między-
powiatowy Finał XXI Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w  Mini Piłce Ręcznej 
Chłopców.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej im.św. 
Maksymiliana Kolbego w  Teresinie po raz 
kolejny udowodniła, że na boisku nie ma so-
bie równych. Chłopcy gładko pokonali rywa-
li grupowych z Radziejowic (10:2) i Kozłowa 
Biskupiego (9:2). W  półfinale Teresin zmie-
rzył się z  drużyną ze Starych Babic (powiat 
warszawski zachodni) nie pozostawiając wąt-
pliwości kto powinien zagrać w  finale (13:2). 

Do meczu o najwyższy stopień 
podium zakwalifikowała się 
drużyna z  Michałowic i  Tere-
sina. Po zaciętym spotkaniu 
o wyniku meczu musiały zade-
cydować rzuty karne. Umiejęt-
ności bramkarskie Kacpra Zyz-
ka przesądziły o  zwycięstwie 
chłopców z  Teresina (karne 
3:1).

Świetna postawa naszych 
uczniów, aktywna gra w  obro-
nie oraz przemyślany i zaplano-
wany atak zdecydowały o zwy-
cięstwie. Chłopcy na co dzień 
trenujący w Uczniowskim Klu-

bie Sportowym Aktimax, wywalczyli awans 
do najlepszej ósemki, która w  maju w  XXI 
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
powalczy o  tytuł najlepszej drużyny w  woje-
wództwie mazowieckim.

Skład drużyny:
Białkowski Maciej, Dmoch Jan, Jarosiński 

Kacper, Kamiński Dominik, Kąpiński Mateusz, 
Majcher Mateusz, Makowiecki Bartek, Ku-
charski Radosław, Paluch Kamil, Zyzek Kacper, 
Rudnicki Dominik, Wiśniewski Mateusz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!!!

Kolejny sukces UKS 
Aktimax Teresin

Teresiński Ośrodek Kultury zaprasza na 
turniej gry w  kapsle. Oderwijcie się na chwi-
lę od komputerów i wirtualnej rzeczywistości. 
Bądzcie z  nami 27.04.2019 by przypomnieć 
sobie ulubioną grę towarzyską lat‚90.

Na specjalnie przygotowanym torze z prze-
szkodami proponujemy rozgrywkę w  kate-
goriach wiekowych od 6 do 14 lat i od 15 lat. 
Jeden z trzech pięknych pucharów może trafić 
w Wasze ręce.

Termin i miejsce:
27.04.2019 Dworzec to Kultura w  Teresi-

nie
Godz 10.00 rozpoczęcie wyścigu
Informacje
tel. 505 081 539
Zapisy: Do dnia 25.04.2019 do godz. 9.00. 

kapsel@tok.art.pl

Teresiński Ośrodek Kultury

Teresiński 
Kapsel Cup 2019
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TERESIŃSKA MAJÓWKA

1 MAJA (środa) 
 „Filmowa majówka”

W pierwszy dzień naszej majówki proponujemy spotkania z dobrym filmem, przygotowane przez Teresiń-
ski Ośrodek Kultury.
godz. 11.00 – projekcja dla najmłodszych widzów
godz. 13.00 – młodzież
godz. 18.00 – widzowie dorośli
Projekcje filmowe organizowane są w Sali widowiskowej,,Dworca TO Kultura‘’ (podziemia).

2 MAJA (czwartek) 
Gra terenowa „Nasza biało – czerwona”

To propozycja przygotowana przez teresińskich harcerzy. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku: 
osoby indywidualne, zespoły, całe rodziny. Zapewniamy ciekawą trasę, pełną zagadek i różnorodnych za-
dań. Gra rozpocznie się o godzinie 9.00. Start – Skwer Niepodległości w Teresinie.

3 MAJA (piątek)  
Święto Matki Bożej Królowej Polski

W tym dniu w całej Polsce odbywają się też uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W piątek 3 maja o godzinie 11.30 w Niepokalanowie, z udziałem strażackich pocztów sztandarowych, 
sprawowana będzie Msza święta w  intencji naszej Ojczyzny  i Ochotniczych Straży Pożarnych. Po Mszy 
zapraszamy na koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.

5 MAJA (niedziela) 
 „Kino +”

W pierwszą niedzielę maja inaugurujemy tegoroczny cykl spotkań filmowych w ramach projektu „Kino+”.
To efekt współpracy Klasztoru Niepokalanów, Fundacji Vide et Crede i Gminy Teresin. Od maja do września 
w pierwsze niedziele miesiąca o godzinie 14.00 w Sali św. Bonawentury w Niepokalanowie prezentowane 
będą najciekawsze produkcje filmowe nagrodzone na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów we 
Wrocławiu. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z reżyserami, scenarzystami i aktorami. Na inaugurację 
cyklu proponujemy „Mandarynki”, gruzińsko-estoński dramat o wojnie w Abchazji w 1992 roku, reż. Zaza 
Urushadze. Gościem specjalnym pokazu będzie aktor Robert Wrzosek.

Na wszystkie majówkowe wydarzenia – wstęp wolny

1-5 maja 2019
Przed nami kolejny długi majowy weekend. Podobnie jak 
przed rokiem, przedstawiamy Państwu kilka propozycji na 
spędzenie czterech dni Teresińskiej Majówki, tj. od środy 
1 maja do niedzieli 5 maja. Wśród nich – oferty filmowe, 
rekreacyjne i patriotyczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły:
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Tydzień 
bibliotek

W  dniach 08-15 maja obchodzi-
my „Tydzień Bibliotek” ogólnopolskie 
święto Biblioteki. W  tym roku przy-
gotowaliśmy dla Państwa atrakcje 
w  postaci wystawy fotograficznej pt. 

„Nasze spotkanie z przyrodą”. Wystawa 
prezentuje piękno polskiej przyrody 
uwiecznione  na fotografiach, wy-
konanych przez pracowników PAN 
Muzeum Ziemi w  Warszawie. „Nasze 
spotkania z przyrodą” mówią o tym, że 
szansę na obcowanie z  cudami natu-
ry mamy na wyciągnięcie ręki, nawet 
w  tak z  pozoru niegościnnym miej-
scu, jak duże miasto, czy jego najbliż-
sze otoczenie. Czasami wystarczy na 
chwilę zatrzymać się i spojrzeć na ota-
czający nas świat z  innej perspektywy, 
a czasem trzeba mieć po prostu trochę 
szczęścia i znaleźć się w odpowiednim 

miejscu,  o  odpowiedniej po-
rze. Wystawa pochodzi z zaso-
bów Polskiej Akademii Nauk 
Muzeum Ziemi w  Warsza-
wie. Wystawę można będzie 
oglądać w  budynku „Dwo-
rzec TO.KULTURA” w  holu 
kasy biletowej. Oprócz tego 
serdecznie zapraszamy Pań-
stwa 19 maja (niedziela) na 
plenerową imprezę „Biblio-

-grill”, która odbędzie się 
w  zaprzyjaźnionym „Leśnym 
Zaciszu” o godzinie 16, gdzie 
przy pieczonych kiełbaskach 
będziemy mogli podyskuto-
wać o  książkach, i  nie tylko. 
Serdecznie zapraszam.

Aleksandra Starus

Teresiński pokaz 
filmu „Płaczmy”

Na początku września na terenie Gminy Teresin odbyły się 
zdjęcia do filmu „Płaczmy”. Jest to projekt dyplomowy studentów 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Film opowiada historię Maćka, który w poszukiwaniu zaginionej 
siostry zgłasza się do kontrowersyjnego programu telewizyjnego. 
Spotkanie z  wielkim światem telewizji oraz sławną dziennikar-
ką odmieniają jego życie. Główną rolę w  filmie zagrał student 
aktorstwa Akademii Teatralnej w  Warszawie Jan Kwapisiewicz. 
W  jego towarzystwie zobaczymy fantastyczne aktorki teatralne 
i filmowe, Ewę Skibińską i Beatę Bandurską, a także… statystów 
z naszej gminy! Oficjalna premiera filmu odbędzie się 18 kwiet-
nia w Warszawie, film jest też zgłaszany do licznych konkursów 
i  festiwali filmowych. Gmina Teresin jako partner tego nieco-
dziennego projektu zaprasza na specjalny 
pokaz filmu „Płaczmy” 9 maja (czwartek) 
na godzinę 18.00 do sali widowiskowej 
Dworca To.Kultura. Wstęp wolny!

Kabaretowy „W Warszawie 
sen o sławie”

Od kilku lat, w  Teresińskim Ośrodku Kultury działa nieformalna grupa wokalna, do 
której sezonowo wpadają ludzie w okolicach czterdziestki. Tak mniej więcej. Z reguły są to 
kobiety, ale nie brakuje nam też panów. To bardzo pozytywne osoby, które lubią śpiewać, ro-
bią to całkiem nieźle, dobrze się czują na scenie i mają ochotę oderwać się od obowiązków 
zawodowych i wycierania nosów zakatarzonym dzieciakom. Gdzieś pomiędzy lepieniem pie-
rogów a odrabianiem lekcji z własnymi pociechami, wpadają na zajęcia i pod okiem Joanny 
Cieśniewskiej próbują coś stworzyć. Czasem jest to koncert tematyczny, czasem bez związku, 
czasem przedstawienie dla dzieci. W tym roku zrobiliśmy kabaretowy spektakl muzyczny pt. 

„W Warszawie sen o sławie”. Na premierę zapraszamy w piątek – 24 maja o g. 19.00 do Tere-
sińskiego Ośrodka Kultury.

Scenariusz na podstawie pomysłu grupy napisała Katarzyna Rospędowska, a  reżyserią 
i przygotowaniem zajęła się Joanna Cieśniewska. W spektaklu wystąpią: Dorota Zdanowska, 
Joanna Kosiorek, Magdalena Zadrożna, Mariola Leszczyńska, Marlena Kulmanowska-

-Kawka, Adam Krukowski, Szymon Kawka i Joanna Cieśniewska.
Zapraszamy gorąco. Gwarantujemy dużo śmiechu i dużo dobrej piosenki. WSTĘP WOLNY

Teresiński Ośrodek Kultury
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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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