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Tunel  
coraz bliżej

Umowa na projekt podpisana!



W piątek 10 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w So-
chaczewie podpisana została umowę na sporządzenie pro-
jektu tunelu pod torami w Teresinie. Dokument wart 963 
tysiące złotych ma powstać w  ciągu 1,5 roku, a  całe za-
danie pochłonąć ma w sumie ponad 20 milionów złotych, 
przy czym PKP Polskie Linie Kolejowe pokryć mają z tej 
kwoty do 12 milionów złotych. Bezkolizyjny tunel z chod-
nikiem dla pieszych może powstać do końca 2022 roku.

Pod umową na wykonanie projektu podpisali się Mał-
gorzata Dębowska, dyrektor powiatowego Zarządu dróg 
w Sochaczewie, Krzysztof Pietras, dyrektor Regionu Cen-
tralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA oraz 
Piotr Chełstowski, członek zarządu Certus VIA Sp. z o.o. 
(wykonawca). W spotkaniu wzięli też udział poseł Maciej 
Małecki, starosta Jolanta Gonta, wójt gminy Teresin Marek 
Olechowski, członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak 
oraz radni powiatowi reprezentujący gminę Teresin.

– Starania o budowę tunelu w Teresinie trwają od 2006 
roku. Dziś jest ważny dzień, ale równie ważny był ten 
w styczniu 2018 roku, kiedy zakończyły się rozmowy i stro-
ny zdecydowały o  przystąpieniu do realizacji tej inwesty-
cji. Przy okazji dziękuję wszystkim zarządom powiatowym, również tym, 
które odeszły, bo bez nich też nie bylibyśmy w tym miejscu. Mam nadzieję, 
że projekt, który za chwilę zacznie się tworzyć, rozwiąże skomplikowaną 
i niebezpieczną sytuację w naszej gminie. Przede wszystkim tunel zdecy-

dowanie usprawni komunikację pomiędzy Teresinem a Paprotnią. Wyeli-
minuje też ciężki transport z centrum gminy Teresin, bo koncepcja prze-
widuje dopuszczenie tu jedynie samochodów osobowych, dostawczych 
i karetki pogotowia. A to spowoduje, że mieszkańcy będą zdrowsi – pod-
sumowywał wójt Marek Olechowski.

Umowa na projekt tunelu podpisana!

W ostatnim półroczu przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych w sąsiednich gminach wskazują na znaczącą zwyżkę 
cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W niedaw-
nym przetargu w sąsiedniej gminie Brochów firma zaoferowała kwotę, 
która spowodowała wzrost opłaty dla mieszkańca z 9,90 zł na 19 złotych 
od osoby za miesiąc w przypadku segregacji odpadów i to jest stawka 
najniższa. Nowe przetargi organizowane przez gminy z  tej części Ma-
zowsza wskazują na oferty powyżej 20 złotych od osoby za odpady se-
gregowane i przynajmniej dwukrotność tej stawki przy braku segregacji.

Wysokie ceny oferowane w przetargach firmy uzasadniają wzrostem 
cen w  Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych, do których muszą być oddawane odpady zmieszane oraz odpady 
zielone. Z informacji docierających z różnych samorządów wynika, iż 
w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, co 
jedynie świadczy o  braku konkurencji. 
Niestety, gminy ze względu na zapisy 
ustawodawcy muszą zorganizować prze-
targ i wyłonić firmę, która będzie świad-
czyła usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, a co za tym idzie 
muszą przyjmować ceny, jakie dyktują 
firmy. Wzrost cen nie ominął również na-
szej gminy i nasi mieszkańcy zapłacą za 
odpady prawie dwa razy tyle.

Umowę z Remondisem obowiązującą 
do końca kwietnia 2020 roku musimy 
aneksować z  dniem 27 maja bieżącego 
roku, gdyż w  przeciwnym razie firma 
zagroziła jej zerwaniem, co skutkowa-
łoby nowym przetargiem i  niewątpliwie 
ofertami przekraczającymi 20 zł. Od tego 
dnia za odpady segregowane zapłacimy 
17 zł od osoby, zaś za niesegregowane 40 
zł.

Aneks, to tylko odroczenie do maja 
przyszłego roku tego, co nas nieuchron-
nie spotka po przyszłorocznym przetargu 

na wyłonienie operatora gospodarki odpadami w Gminie Teresin. Nie-
stety, samorząd i mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na ceny dykto-
wane przez firmy działające na rynku odpadów komunalnych. Za ten 
stan rzeczy odpowiedzialny jest ustawodawca i strona rządowa, która 
wprowadzając i  modyfikując obowiązujące przepisy prawa, doprowa-
dziły do braku wolnorynkowej konkurencyjności podmiotów w  tym 
zakresie działalności gospodarczej.

Jedyne, co możemy zrobić, to pilnować, żeby wszystkie osoby miesz-
kające i produkujące odpady były zgłoszone w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bardzo ważną 
sprawą tez jest aby do gminnego systemu nie dostawały się odpady 
z przedsiębiorstw oraz by właściwie segregować odpady. W miarę moż-
liwości kompostować odpady zielone, zaś do pojemników wyrzucać je-
dynie to, czego nie można segregować.

Zmiana stawki opłat za śmieci
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Wybory do Europarlamentu
26 maja 2019 roku

W niedzielę 26 maja b.r. zagłosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Gmina Teresin znajduje się w okręgu nr 5 (z Komisją 
Wyborczą w Warszawie II). Nasi mieszkańcy wybiorą europosłów spośród 80 kandydatów przedstawionych na 8 listach wyborczych.

Nr 
Listy Nazwisko I Imiona Komitet

1 Godek Kaja Urszula Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Błaszczyk Stefan Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Szewczyk Marek Wacław Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Zaleśna Katarzyna Anna Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Korwin-Mikke Jacek Baltazar Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Strus Sylwia Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Nitecka Ewa Alicja Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Witaszek Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Drzewiński Piotr Michał Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

1 Mojzesowicz Wojciech Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

2 Piechna-Więckiewicz Paulina Krystyna Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Fajdek Patryk Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Żmijewska Aleksandra Małgorzata Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Grychtal Sławomir Włodzimierz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Żabicka Monika Maria Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Karniewicz Mateusz Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Piasecka Anna Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Maćkowiak Patryk Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Ziemnicka Małgorzata Maria Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

2 Marzec Marcin Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

3 Kalinowski Jarosław Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Rosati Dariusz Kajetan Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Sitarski Ireneusz Robert Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Kalinowska Katarzyna Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Wojtunik Paweł Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Kubalewski Wojciech Marian Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Uchwał Aneta Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Lanc Elżbieta Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Kraska-Romanowska Beata Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

3 Hibner Jolanta Emilia Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

4 Bielan Adam Jerzy Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Koc Maria Zofia Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Małecki Maciej Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Kwiecień Anna Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Czartoryski Arkadiusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Wargocka Teresa Anna Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Krzętowska Agnieszka Maria Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Romanowski Rafał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 Opioła Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5 Olko Dorota Zofia Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Dobrowolski Mateusz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Żytkowska-Prus Anna Izabela Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS
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5 Piórowicz Jerzy Wojciech Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Adamczyk Małgorzata Joanna Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Trysiński Piotr Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Kosiec Justyna Agnieszka Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Matyjaszek Artur Mariusz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Sarnowska Weronika Natalia Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

5 Płatos Sławomir Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

6 Husiew Barbara Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Piłka Marian Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Pater Agata Bożena Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Lechowski Krzysztof Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Klimkowski Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Bordzio-Berus Irena Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Frydryk Jakub Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Jędrzejewski Robert Witold Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Pomorska Karolina Agnieszka Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

6 Sankowska-Grabczuk Lidia Izabela Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

7 Rosiewicz Andrzej Wacław Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Gajowniczek Krzysztof Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Budzyńska Jadwiga Barbara Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Kloch Adam Roman Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Marciniak Elżbieta Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Kłobukowski Paweł Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Długołęcki Mariusz Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Lenart Karolina Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Kępa Justyna Joanna Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

7 Kowalik Rafał Grzegorz Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

10 Starosielec Romuald Tadeusz Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Połanecki Paweł Mieczysław Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Żebrowska Irena Małgorzata Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Ciechanowicz Jan Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Szmigiel Beata Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Maciejewski Jakub Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Maroszek Adam Jarosław Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Raczyńska Jolanta Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Szczypiór Jolanta Elżbieta Komitet Wyborczy Jedność Narodu

10 Janowski Gabriel Komitet Wyborczy Jedność Narodu

Głosowanie będzie się odbywać w Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich, Paprotni, Szymanowie i Teresinie w godzinach 7.00 – 21.00.
Więcej informacji na bip.teresin.pl (zakładka „Wybory i referenda”)

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 5 czerwca 2019 roku o  godzinie 9.30 
rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, dyrek-
torem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 14 czerwca 2019 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z Mariuszem Cieśniewskim, dyrek-
torem Teresińskiego Ośrodka Kultury.

94,9 FM 102,7 FM
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17 kwietnia 2019 r., w sali widowiskowo-
-kinowej „Dworca TO.Kultura” odbyła się 
VI sesja Rady Gminy Teresin.

Pierwszym punktem sesji było sprawozda-
nie z  przeprowadzonych wyborów sołtysów 
i  rad sołeckich, które przedstawiła sekretarz 
Gminy Grażyna Cierpis-Przysucha. W  ter-
minie od 26 lutego lutego do 20 marca 2019 r. 
odbyło się 28 zebrań wiejskich we wszystkich 
sołectwach, na których dokonano wyboru 
sołtysów i  rad sołeckich. W dziewięciu sołec-
twach wybrano nowych sołtysów, a  w  dzie-
więtnastu zachowane zostało dotychczasowe 
status quo.

Sprawozdanie z  wyborów było okazją do 
złożenia podziękowań sołtysom, którzy za-
kończyli pełnienie swojej funkcji. Wójt Gmi-
ny Teresin Marek Olechowski serdeczne po-
dziękował za pełną zaangażowania służbę na 
rzecz sołectw i  ich mieszkańców. Podkreślił, 
iż jako sołtysi z  poświęceniem i  skuteczno-
ścią realizowali wszelkie inicjatywy mające na 
celu rozwój sołectw, dbałość o  ich wizerunek 
oraz integrację mieszkańców. Podziękowania 
i  pamiątkowe statuetki przekazano na ręce 
ustępujących sołtysów, którzy na swoim stano-
wisku przepracowali 30 i więcej lat: Krystyna 
Pietrzak z Serok, Kazimierz Antczak z Granic, 
Sylwester Gmurek z  Pawłowic oraz Witold 
Zdanikowski z  Witoldowa. Pozostali ustępu-
jący sołtysi: Wioletta Koch (Ludwików), Woj-
ciech Cudnik (Dębówka), Janusz Paradowski 
(Elżbietów), Andrzej Szymański (Stare Paski), 
Tomasz Wysocki (Budki Piaseckie) otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Pełną listę wybranych 
sołtysów i  rad sołeckich prezentowaliśmy 
w marcowym wydaniu „Prosto z Gminy”.

W  kolejnym punkcie obrad radni jedno-
głośnie przyjęli protokół z V sesji Rady Gmi-
ny z  dnia 4 marca 2019 r. Następnie podjęli 
uchwałę w  sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmującego 
część obrębu Granice oraz uchwałę w  spra-
wie zmiany uchwały nr IV/24/04 Rady Gminy 
Teresin z dnia 15 kwietnia 2004 r. w  sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Elżbietów, zmienionej uchwałą nr 
XXX/231/2013 Rady Gminy Teresin z  dnia 1 
marca 2013 r. Radni zadecydowali również 
o  nabyciu niezabudowanej nieruchomości 
położonej w obrębie Paprotnia przeznaczonej 
pod drogę i  stosowną uchwałą znieśli formę 
ochrony przyrody dębu szypułkowego, uzna-
nego za pomnik przyrody, rosnącego w  przy-
pałacowym lesie w Teresinie.

Następnie radni dokonali wyboru przed-
stawiciela Gminy Teresin do Rady Społecznej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Sochaczewie. 
Została nim Antonina Gigier.

W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwa-
łę w  sprawie określenia zasad udzielania do-
tacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdują-
cym się w  gminnej ewidencji zabytków znaj-
dujących się na terenie Gminy Teresin a także 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/286/2018 

Rady Gminy Teresin z  dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu.

W trakcie obrad VI sesji Rady Gminy doko-
nano zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Teresin na lata 2019-2031. Zwięk-
szono plan dochodów o  kwotę 316.043,00 zł 
i  plan wydatków o  2.495.043,00 zł. Wprowa-
dzono również zmiany w  wykazie przedsię-
wzięć w wydatkach na programy, projekty lub 
zadania związane z programami realizowanymi 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych. W zadaniu „Odna-
wialne źródła energii w  gminach Sochaczew, 
Nowa Sucha, Rybno, Teresin” zwiększono limit 
wydatków w roku 2019 o kwotę 200.000, 00 zł 
natomiast w zadaniu „Odnawialne źródła ener-
gii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, 
Teresin – etap II” limit ten powiększono do 
kwoty 193.590,00 zł. Jednocześnie zwiększono 
limit wydatków w zadaniu „Zaplecze sportowe 
GOSiR Teresin” o kwotę 854.000,00 zł, a w za-
daniu „Rozbudowa SUW ELTER” zmniejszo-
no limit wydatków o kwotę 39.000,00 zł. Rad-
ni 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 
2019-3031, 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 Wójt 
Marek Olechowski przedstawili obecnym na 
sesji informacje na temat swojej pracy pomię-
dzy sesjami.

Tomasz Daczko
Nagranie obrad będzie można zobaczyć na 

stronie bip.teresin.pl w  zakładce „Rada Gminy 
Teresin” – „Transmisje i nagrania sesji”.

Z prac Rady Gminy
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1 kwietnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wójtem 
Gminy Teresin Markiem Olechowskim a  Komendantem Powiatowym Policji 
w Sochaczewie Michałem Safiańskim dotyczące przekazania przez Gminę kwoty 
15 tysięcy złotych na dodatkowe patrole policji pełnione w miejscach szczególnie 
zagrożonych.

To kolejny krok władz samorządowych Teresina w  kierunku poprawy bez-
pieczeństwa naszych mieszkańców i  przybywających gości, w  tym pielgrzy-
mów. Przypomnijmy, że od 2000 roku Gmina Teresin jako jedyna w powiecie 
sochaczewskim i nieliczna na Mazowszu finansuje kwotą 130 tysięcy rocznie 2 
etaty policjantów w  miejscowym Posterunku. Dodatkowo – samorząd teresiń-
ski wspiera bieżące działania naszej policji m.in. dofinansowując zakup samo-
chodów i prace inwestycyjne. W 2017 roku Gmina wsparła generalny remont 
Posterunku. Partycypowała też w budowie nowej Komendy Powiatowej Policji 
w Sochaczewie.

5 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa po-
między wójtem Gminy Teresin Markiem Olechow-
skim a  prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Samochodowej w  Grodzisku Mazowieckim 
Zenonem Markiem w  sprawie obsługi linii autobu-
sowej na trasie Teresin – Żyrardów – Teresin. Umo-
wa przewiduje dofinansowanie przez Gminę Teresin 
4 kursów autobusów dziennie, w  dni nauki szkolnej, 
z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec – sierpień) 

– szczegóły na rozkładach jazdy.
Autobusy do Żyrardowa odjeżdżają z  Teresina 

(dworzec PKP): 6.10, 7.40, 14.20, 17.20, z Żyrardowa 
(dworzec autobusowy) do Teresina: 6.55, 13.40, 15.55, 
18.05

Dofinansowanie kursów autobusowych ze strony 
Gminy Teresin było niezbędnym warunkiem utrzy-
mania przez PKS tej deficytowej linii.

Zgodnie z  ustawą o  ewi-
dencji ludności, każdy oby-
watel polski przebywający na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest obowiązany za-
meldować się w  miejscu po-
bytu stałego najpóźniej w 30 
dniu, licząc od dnia przyby-
cia do tego miejsca. Pobytem 
stałym jest zamieszkanie 
w  określonej miejscowości 
pod oznaczonym adresem 
z  zamiarem stałego przeby-
wania.

Jest to bardzo ważne dla 
lokalnych podatków wpły-
wających do gminy. Dochody 
gminy to nie tylko podatek od 
nieruchomości, rolny, opłaty lokalne, dotacje czy subwencje, ale rów-
nież dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT). Z tego tytułu na konto Gminy Teresin w 2018 roku wpłynęło 11 
mln 447 tys. 530 zł, co stanowiło aż 20 % ogólnych dochodów Gminy!

Kwestia stałego meldunku, oczywiście przy spełnieniu jego 
wszystkich kryteriów, jest niezwykle istotna, gdyż dochody z PIT – 

u  zasilają budżet gminy jako 
miejsca stałego zameldowa-
nia, a  nie miejsca zamieszka-
nia. Podatek PIT wpływa więc 
tam gdzie jest meldunek, a nie 
tam – gdzie się tylko zamiesz-
kuje. To pozwala na skuteczne 
wykorzystanie części naszego 
podatku dochodowego na te-
renie gminy, gdzie posiada się 
zameldowanie.

Jeśli wziąć pod uwagę, że 
udział jednostek samorządu te-
rytorialnego w  podatku docho-
dowym PIT od jej stałych miesz-
kańców wynosi ok. 40%, to jest 
o co zabiegać.

Dlatego zachęcamy Pań-
stwa do dopełnienia formalności meldunkowych w  Urzędzie Gmi-
ny Teresin, Referat ds. Obywatelskich, pokój nr 1, tel. 46 864 25 45, 
czynny: poniedziałek-środa od 8 do 16, czwartek-piątek od 7.00 do 
15.00.

Zapraszamy.
Urząd Gminy Teresin

Linia Teresin – Żyrardów utrzymana!

Nowe patrole policji

TU MAM MELDUNEK – TU PŁACĘ PODATKI
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13 kwietnia Rada Sołecka Elż-
bietowa wraz z  mieszkańcami 
i  Sołtysem spotkała się w  celu 
przeprowadzenia porządków wio-
sennych. Zaopatrzeni w worki na 
śmieci ruszyliśmy sprzątać pobo-
cza wzdłuż głównych dróg, teren 
przy placu zabaw, zatoczkę wokół 
wiaty przystankowej, rowy. Szyb-
ko przekonaliśmy się, że zbiory 
będą obfite.

Uczestnicy akcji zebrali 130 
worków śmieci, opony a  nawet 
telewizory. Chociaż pogoda nam 
nie dopisała, pomimo specjalnego 
zamówienia, stawiło się 20 osób, 
w  tym nawet dzieci. Wszystkie 
śmieci zostały zebrane przez jed-
nego z  uczestników i  odebrane 
przez Gminny Zakład Gospodar-
ki Komunalnej. Po zakończonej 
akcji sprzątania spotkaliśmy się 

wszyscy przy ognisku, były ciepłe kiełbaski i gorąca atmosfera.
Wspaniały przykład dbania o środowisko dało nam sołectwo Szyma-

nów, które akcję sprzątania przeprowadziło już po raz piąty. Takie przed-
sięwzięcia uczą nas dbania o czyste i  schludne sołectwo, modelują pra-
widłowe zachowania i postawy nienaruszające równowagi ekologicznej.

Wystarczy przejechać się przez miejscowości naszej gminy, aby prze-
konać się, że jest bardzo dużo do zrobienia. Leżące w rowach śmieci na-
świetlają, jak wiele pracy trzeba wykonać, aby przybliżyć mieszkańcom 
sołectw i gościom prawidłowe zarządzanie odpadami.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za to, że pomimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych przyszli, zaangażowali się w  sprzątanie 
sołectwa. Dziękuję dzieciom, które w sobotni poranek, przyszły wraz 
z rodzicami zadbać o estetykę naszego otoczenia.

Dziękuję również Markowi Misiakowi – dyrektorowi Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej za zapewnienie worków oraz odbiór ze-
branych śmieci, a Grzegorzowi Wychowańcowi – radnemu Elżbietowa 
i firmie ASBO Szymańczak za pokrycie kosztów powiązanych z organi-
zacją integracyjnego ogniska.

W przyszłym roku liczę na jeszcze większe zainteresowanie wiosen-
nymi porządkami.

Sołtys Elżbietowa
Julita Niedzińska

W  Gminie Teresin bardzo szybko rozwijają się 
różne, ciekawe oddolne inicjatywy. Świadczy to o ro-
snącym poczuciu naszej odpowiedzialności za dobro 
wspólne.

Kolejna taka „akcja” społeczna odbyła się w dniach 
16 i  17 kwietnia w  Budkach Piaseckich. Druhowie 
z  miejscowej OSP aktywnie pomagali w  renowacji 
ogrodzenia przy Kaplicy w Starej Piasecznicy i Krzy-
ża w  Budkach Piaseckich. Brawo za odpowiedzialną, 
społeczną postawę!

Żródło: teresin.24.pl

Informacja 
w sprawie 

afrykańskiego 
pomoru świń

Aktualna sytuacja w  odniesie-
niu do afrykańskiego pomoru świń 
w  powiecie sochaczewskim i  gmi-
nie Teresin znajduje się na stronie 
www.teresin.pl

W związku z licznymi przypadkami włamań i kradzieży na naszym terenie, 
Sołectwo Granice Osiedle wraz z Posterunkiem Policji w Teresinie postanowi-
ło zorganizować spotkanie na temat zasad bezpieczeństwa. Debata odbyła się 
20 lutego w budynku OSP Teresin.

Spotkanie z Mieszkańcami poprowadziła st. sierż. Anna Opęchowska-Ciak, 
Dzielnicowa z Posterunku Policji w Teresinie, wraz z sierż. Pawłem Błaszczy-
kiem oraz Posterunkową Martą Szymańczak.

Podczas debaty wyjaśniane były różne kwestie związane z  bezpieczeń-
stwem m. in. w naszych domach czy w ruchu drogowym. Mieszkańcy chętnie 
zadawali pytania i poruszali wszystkie istotne dla siebie kwestie.

Spotkanie rozpoczęło się od miłego akcentu – otóż w związku z otrzyma-
niem wyróżnienia Najpopularniejsza Dzielnicowa 2018 roku, st. sierż. Anna 
Opęchowska-Ciak otrzymała kwiaty i gratulacje od Radnego i Sołtysa Pawła 
Wróblewskiego i Naczelnika OSP Teresin Adama Krukowskiego.

Źródło: teresin.24.pl

Wiosenne porządki w sołectwie Elżbietów

Cenna inicjatywa OSP Budki Piaseckie

Debata na temat bezpieczeństwa 
na osiedlu Granice

Prosto
z Gminy
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Od dziecka marzyłam o  takiej pracy. Kie-
dyś, gdy skończyłam szkołę średnią, ciężko 
było się dostać, egzaminy były bardziej skom-
plikowane i  trudne. Kiedy byłam już na stu-
diach, moja mama przeczytała w  miejscowej 
gazecie, że policja ogłasza nabór… Złożyłam 
dokumenty w ostrołęckiej komendzie, zdałam 
egzaminy i spełniłam marzenie 11 lat temu.

Bardzo dobrze pamiętam mój pierwszy 
dzień w pracy i  to nie było dobre wrażenie, 
niestety. Razem z  koleżanką Kasią przyjecha-
łyśmy do nieznanego nam Sochaczewa, nie 
miałyśmy się gdzie zatrzymać, gdzie spać, to 
było dla nas wtedy niewyobrażalne. Zostały-
śmy wydelegowane do służby z dala od domu 
rodzinnego (ja z  Ostrołęki, Kasia z  Mławy) 
i  już pierwszego dnia dostałyśmy rozkaz peł-
nienia służby w Teresinie. Na szczęście w na-
szym posterunku jest rodzinna atmosfera, 
chłopaki przyjęli nas bardzo ciepło, a kierow-
nik pomógł nam znaleźć mieszkanie. Wtedy 
nie miałam jeszcze rodziny, dotychczasowe 
życie zostawiłam w Ostrołęce, palcem na ma-
pie znalazłam Sochaczew, a potem Teresin. Na 
początku musiałam poznać teren i pamiętam, 
że przez co najmniej pierwszy tydzień chodzi-
łyśmy z  Kasią w  patrolu pieszym w  centrum 
Teresina. Dla mieszkańców to było też niety-
powe, ponieważ byłyśmy pierwszymi funk-
cjonariuszkami kobietami w  Teresinie. Teraz 
znajomi wspominają, że jak poszła fama, że 
są dziewczyny w  patrolu na ulicy, to specjal-
nie z  domów wyjeżdżali, żeby nas zobaczyć 
(śmiech). I  tak chyba już trzeciego dnia przy 
ul. Torowej zatrzymałyśmy nietrzeźwego kie-
rowcę skutera, który nie chciał z nami „współ-
pracować”. Był bardzo pijany, nie wiedział 
nawet jak się nazywa. Pamiętam, że ten skuter 
zaprowadziłyśmy do posterunku, a po kierow-
cę przyjechał dzielnicowy radiowozem.

Od 2010 roku jestem dzielnicową rejonu 
pierwszego w  gminie Teresin, który obejmu-
je swoim zasięgiem miejscowości: Teresin, 
Paprotnia, Granice, Gaj. Dzielnicowy to jest 
taki policjant, który ma bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami, trochę jak lekarz pierwszego 
kontaktu. Do mnie można przyjść z  każdym 
problemem, postaram się pomóc, doradzić, 
ewentualnie skierować do konkretnego wy-
działu w  celu załatwienia sprawy. Organizu-
ję spotkania ze społeczeństwem, pogadanki 
w  szkołach. Staram się być na wszelkiego ro-
dzaju eventach, festynach, kontaktuję się z soł-
tysami i  samorządowcami, mam telefon służ-
bowy i stały kontakt z mieszkańcami.

Do pracy w  policji nadają się kobiety od-
ważne, silne psychicznie, odporne na stres, 
zresztą to dotyczy także mężczyzn. Myślę, że 
kobiety muszą to trochę udowadniać, bo prze-
cież mężczyzna z założenia takie cechy posia-
da. Ważna jest również dyscyplina, czego co-

raz częściej brakuje wśród młodych 
policjantów.

W 2008 roku, kiedy rozpoczyna-
łam pracę w policji, nie było nas aż 
tak dużo, teraz jest jeszcze przewa-
ga mężczyzn, ale kobiet jest w służ-
bie bardzo dużo. Kobiety trochę ła-
godzą obyczaje, nawet w mundurze 
i  często ujarzmiają delikwenta na 
interwencji samą obecnością. Dziś 
kobieta w  mundurze lepiej sobie 
radzi, niż mężczyzna, nie można 
jednak generalizować.

Nie zgodzę się, że jest to typowo 
męska profesja. Wystarczy wejść do 
komendy w Sochaczewie, gdzie jest najwięcej 
kobiet w policji w naszym garnizonie. Nic nie 
straciłam ze swojej wrażliwości. Myślę, że je-
stem nawet bardziej wrażliwa, niż zanim pod-
jęłam pracę w Policji. Najbardziej się wzruszam 
podczas interwencji z  dziećmi, biedą, patolo-
gią. Ja często pracuję po godzinach, jak trzeba 
to jadę w teren, żeby komuś pomóc, nawet po 
pracy. Ludzie mnie już znają, wiedzą, że do 
mnie można zawsze zadzwonić i porozmawiać. 
Z reguły odbieram telefon służbowy nawet po 
służbie, bo chcę wiedzieć, co się dzieje w moim 
rejonie, czasem żyję życiem innych i  myślę 
o  „moich” mieszkańcach i  ich problemach, 
często też to przeżywam, bo bywa, że dzwonią 
dzieci z różnymi problemami.

Pogodziłam pracę z  rolą mamy. Nie ba-
łam się. Było mi tylko żal tylu miesięcy „na 
wolnym”. Trochę martwiłam się o opiekę nad 
dziećmi, ponieważ jesteśmy tu z mężem sami 
z dziećmi. Starszym synem przed pójściem do 
przedszkola opiekowała się niania, młodszy od 
urodzenia miał problemy ze zdrowiem i długo 
przebywał pod opieką dziadków w Ostrołęce, 
zanim poszedł do przedszkola. Dopóki nie 
poszłam na zwolnienie, to martwiłam się chy-
ba tylko o to żeby nie „złapać” jakiejś choroby. 
Tak było podczas drugiej ciąży, kiedy przywio-
złam do posterunku sprawcę kradzieży, wyko-
nywałam z nim czynności, a potem okazało się, 
że jest on chory na kilka chorób zakaźnych… 
wtedy nogi pode mną się ugięły i  szybko po-
szłam za zwolnienie lekarskie, jest jednak ja-
kieś ryzyko.

W pracy bywa różnie, najczęściej praca 
odbywa się kosztem życia prywatnego, bo tak 
to już jest, że policjant musi być dyspozycyjny 
24 godziny na dobę. Ludzi chętnych do pracy 
w policji jest coraz mniej, a pracy coraz więcej. 
Staram się jednak pogodzić te kwestie i nie za-
niedbywać rodziny, bo jednak rodzina jest dla 
mnie najważniejsza. Myślę, że niektórzy po-
strzegają policjanta, jako takiego, który przez 
osiem godzin jeździ radiowozem za pieniądze 
podatników i  nic nie robi. Owszem bywa-
ją, choć rzadko takie dni, że nic się nie dzie-

je, ale wtedy taki patrol działa prewencyjnie, 
patroluje ulice, czuwa nad bezpieczeństwem. 
Mieszkańcy Teresina bulwersują się tym, że 
posterunek nie jest całodobowy. W  naszym 
posterunku pracuje tylko 12 osób i  nie ma 
możliwości obsadzenia służb przez całą dobę, 
potrzeba nas drugie tyle, aby tę ciągłość za-
pewnić, a niestety wakaty są w całym powiecie. 
Miejscowych kandydatów jest bardzo mało, 
pracują u nas ludzie z całej Polski.

Myślę, że mieszkańcy naszej gminy po-
winni czuć się bezpiecznie. Podczas debaty na 
temat bezpieczeństwa przedstawiłam miesz-
kańcom, jak to wygląda statystycznie i  wielu 
uspokoiłam. Mieszkańcy uzyskali kontakt do 
mnie, porozmawialiśmy na temat metod za-
bezpieczenia swoich domów, metod i  form 
zgłaszania i  informowania służb o  niepoko-
jących zjawiskach. Najważniejsza jest forma 
współpracy pomiędzy służbami a mieszkańca-
mi. Taka debata jest potrzebna raz na jakiś czas, 
aby mieszkaniec wiedział do kogo może się 
zgłosić, poradzić, zapytać, aby wiedział, kim 
jest i  jak wygląda jego dzielnicowy. Zarów-
no ja, jak i  mój kolega dzielnicowy, jesteśmy 
otwarci na wszelkie propozycje i takie debaty 
możemy organizować również w innych miej-
scach naszej gminy.

Od 11 lat pracuję i mieszkam na terenie na-
szej gminy, poniekąd czuję się już teresinian-
ką. Myślę, że na ten tytuł zapracowałam sobie 
przez te lata pracy w  tym samym miejscu. 
Większość mieszkańców mnie zna, przycho-
dzą do mnie ludzie nawet z innych rejonów i ja 
zawsze służę pomocą, dla większości jestem 
po prostu Anią. Staram się pomagać także 
materialnie od sześciu lat podczas Niebieskiej 
Gwiazdki i to też na pewno przyczyniło się do 
tego tytułu. Mogę zapewnić, że z mojej strony 
nic się nie zmieni i nadal będę starała się wy-
wiązywać z obowiązków godnie, jako policjant 
i jako człowiek.

Anna Opęchowska-Ciak, w służbie od 2008 
roku, prywatnie żona i mama dwóch chłopców, 
pochodzi z  Ostrołęki, aktualnie mieszkanka 
gminy Teresin, od 2010 roku dzielnicowa. Te-
lefon kontaktowy służbowy: 506-866-020

To zawsze było moje marzenie.
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Nadeszła wiosna, a wraz z nią cykl corocznych 
imprez organizowanych przez lokalny samorząd. 
Już za niespełna półtora miesiąca odbędzie się 
kolejna edycja Teresińskiej Nocy Czerwcowej. 
I  właśnie z  tej okazji rozmawialiśmy z  dyrekto-
rem Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariuszem 
Cieśniewskim, organizatorem imprezy.

Prosto z  Gminy: Zaczęło się odliczanie 
dni do największej imprezy masowej na te-
renie naszej gminy. Na jakim etapie znajdują 
się przygotowania? Jakie stoją przed panem 
wyzwania? Co spędza panu sen z  powiek 
w związku z organizację tak wielkiej imprezy?

Mariusz Cieśniewski: Śpię całkiem do-
brze. Organizując przez tyle lat Teresińską Noc 
Czerwcową, robię to już niejako z „automatu”. 
Trzeba wiedzieć, że organizacja tak dużej im-
prezy – jest to impreza masowa, nigdy się nie 
kończy. Impreza odbywa się w czerwcu, pełne 
rozliczenie imprezy następuje czasami dopie-
ro w sierpniu. A to jest czas, że powoli trzeba 
już zaczynać myśleć o kolejnej edycji – przede 
wszystkim rezerwacji zespołów. Obecnie do 
imprezy zostało półtora miesiąca. Umowy z ze-
społami nawiązano na początku roku. Zabez-
pieczenia techniczne imprezy również nastąpiły. 
Na tym etapie przygotowywania imprezy nie 
ma praktycznie żadnych problemów. Wszystko 
odbywa się zgodnie z planem. Z doświadczenia 
wiem, że ewentualne problemy mogą nastąpić 
w dniu imprezy. Zazwyczaj są to sytuacje w ża-
den sposób niezależne od nas, które jednak 
trzeba sensownie na gorąco rozwiązać.

PzG: Od lat wydarzenie to przyciąga ty-
siące widzów. Jak radzicie sobie z tak dużymi 
przedsięwzięciami? Jakie to są bądź mogą 
być problemy?

MC: Jak sobie radzimy? Każda impreza 
jest rozwojowa i mogłaby być jeszcze większa, 
jeszcze „lepsza”. Imprezę ograniczyć może 
kilka znaczących czynników. Mogą to być na 
przykład finanse, może to być teren, na któ-
rym się impreza odbywa – tak jest w naszym 
przypadku, a w warstwie artystycznej może to 
być dobór zaproszonych zespołów. Jak widać 
w naszym przypadku tysiące widzów, o któ-
rych pan redaktor mówi jednak przybywają 
na Teresińską Noc Czerwcową, co dobrze 

świadczy o imprezie, ale co 
oczywiście nie znaczy, że 
nie mogłoby być jeszcze le-
piej. Cały czas trwają prace 
modernizacyjne związane 
z przystosowaniem terenu, 
na którym odbywa się im-
preza. Dużą pomocą służy 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Jak państwo 
zauważyli w 2018 roku po-
wstała wiata. W tym roku 
w wiacie zostało zainstalo-
wane oświetlenie, zostanie również dodatko-
wo doświetlony teren – a usługę tę wykona 
zakład usług elektromontażowych Elektrobu-
dex Gaj pana Dariusza Chodaka. Jeżeli chodzi 
o problemy, to o wielu nie wypada mi mówić. 
Dotyczą w większości, tak jak wspomniałem 
wcześniej, dnia imprezy. Jest to tak zwana 
kuchnia. A na zapleczu różne rzeczy się dzieją.

PzG: Teresińska Noc Czerwcowa przy-
pomina letni festiwal muzyczny w  plenerze. 
Najważniejszą częścią programu są występy 
na scenie. Dużą wagę przywiązujecie jako 
organizatorzy do repertuaru oraz udziału 
rozpoznawalnych i uznanych artystów. Czego 
możemy się spodziewać po tegorocznej Nocy 
Czerwcowej? Jaką gwiazdę, a może gwiazdy 
będziemy mieli okazję zobaczyć na teresiń-
skiej scenie? Szykujecie jakąś niespodziankę?

MC: Jako organizatorom tak dużej imprezy 
najbardziej zależy nam na jej poziomie. Poziom 
imprezy to nie tylko to, co dzieje się na scenie, 
ale również poza sceną. Ciekawe stoiska, dobre 
jedzenie i  picie, bezpieczeństwo uczestników, 
różnorodne atrakcje, to są te czynniki, które 
decydują o poziomie imprezy. Wracając do sa-
mej sceny. Oczywiście preferujemy muzykę „na 
żywo”. Tego dnia każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie. Jest program dla dzieci, jest muzyka 
dla starszych, jest muzyka „środka”, która cie-
szy się największym zainteresowaniem. W tym 
roku gwiazdą Teresińskiej Nocy Czerwcowej 
jest zespół Poparzeni Kawą Trzy.

PzG: Czy w tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, będziemy mogli usłyszeć arty-
stów lokalnych?

MC: W  tym roku, tak 
jak zresztą w  poprzednich 
latach, artystami lokalnymi 
uczyniliśmy uczniów szkół 
gminy Teresin. Trzeba pa-
miętać, że nasz rodzimy 
rynek jest stosunkowo ogra-
niczony, a jednocześnie spe-
cyfika tejże imprezy powo-
duje, że nie wszyscy mogą 
i powinni się prezentować.

PzG: Porównanie udzia-
łu w  świętach lokalnych 

z  innymi formami praktyk kulturalnych (ta-
kich jak czytanie książek, wyjście do kina, 
teatru, do galerii, muzeum czy na koncert), 
pokazuje że udział w nich jest jedną z najpo-
pularniejszych form aktywności kulturalnej. 
To dlatego dbacie, aby organizowana przez 
was impreza hołdowała gustom szerokiej 
grupy odbiorców?

MC: Można by rzec, że jest to jedyna tak 
duża impreza skupiająca tak szeroką rzeszą 
odbiorców – kultura masowa. Za tym poję-
ciem stoi wszystko, co dotyczy Teresińskiej 
Nocy Czerwcowej. Oczywiście mam pełną 
świadomość, że jako organizatorzy nie jeste-
śmy w  stanie sprostać wszystkim oczekiwa-
niom i wymaganiom naszej społeczności.

PzG: Pozostałe części święta mają w  za-
sadzie funkcję pomocniczą wobec programu 
muzycznego, stanowią składową jego infra-
struktury. Z jakich zatem atrakcji będą mogli 
skorzystać uczestnicy tegorocznego festynu?

MC: Zwyczajowo największą popularno-
ścią cieszy się wesołe miasteczko, które oczy-
wiście w tym roku również będzie. Teresińska 
Noc Czerwcowa to również stoiska z różnymi 

„bajerami”, stoiska gastronomiczne bo jest to 
nieodłączny folklor festynu. Podczas imprezy 
nie zabraknie również części sportowej, która 
na stałe weszła w  krajobraz Nocy Czerwco-
wej. Cała część sportowa przygotowywana jest 
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

PzG: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Daczko

Będzie się działo…, czyli Teresińska 
Noc Czerwcowa 2019

29 kwietnia przedszkolaki i  żłobkowicze 
anglojęzycznego przedszkola i  żłobka „Leśna 
Akademia” w  Teresinie świętowali międzyna-
rodowy dzień tańca. W pokazie wzięły udział 
wszystkie grupy przedszkolne, które dzięki 
zaangażowaniu rodziców i  nauczycieli wystą-
piły w  pięknych, kolorowych strojach. Spe-
cjalnym gościem naszego spotkania była for-
macja taneczna „Abstrakt”, która pod okiem 
instruktorki Moniki Osieckiej-Jaworskiej za-
prezentowała swoje umiejętności w  tańcach 
nowoczesnych. Następnie każda grupa przed-
stawiła swoją interpretację takich tańców jak 

brazylijska samba, tango argentyńskie, grecka 
zorba i  wiele innych. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć naszych rodzimych tańców, między 
innymi oberka. Wszystkie prezentacje otrzy-
mały brawa i podziękowanie od naszych gości.

Taniec to nie tylko świetna zabawa i forma 
spędzania czasu wolnego. Język ciała to język 
uniwersalny, zrozumiały dla wszystkich. Łączy 
on ludzi bez względu na ich przynależność 
narodową, kolor skory czy wyznania religijne. 
Pobudza naszą kreatywność i  pokazuje nie-
zliczone bogactwo ruchu i  zawartego w  nim 
piękna.

Dzień tańca w przedszkolu leśna akademia
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Pragnienie powrotu do pięknej tradycji wspólnego śpiewania 
pieśni maryjnych przy wiejskich kapliczkach i  figurkach świętych 
przyświecało organizatorom III Przeglądu Pieśni Maryjnej w  Szy-
manowie. W  niedzielny wieczór 12 maja do Sanktuarium Matki 
Bożej Jazłowieckiej przybyło wielu mieszkańców naszej gminy, piel-
grzymów i co najważniejsze nietuzinkowi wykonawcy.

Gospodyni Przeglądu, przełożona Klasztoru Sióstr Niepokalanek 
w Szymanowie s. Leticja, witając uczestników i zgromadzoną publiczność, 
zwróciła uwagę na padający za oknem majowy, życiodajny, deszcz i podzię-
kowała Maryi za jego błogosławieństwo. Podkreśliła, że miesiąc maj nie-
przypadkowo w katolickiej pobożności zapisuje się jako miesiąc maryjny.

Na scenie zaprezentowali się: Marek Jaworski – zastępca wójta Gmi-
ny Teresin, Mateusz Radomski – uczeń klasy drugiej Prywatnej Szkoły 
Sióstr Niepokalanek w Warszawie, najmłodszy uczestnik Przeglądu, ze-
spół wokalno – instrumentalny „Veritas” z parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w  Szymanowie oraz Klara Zawadzka – znana 
teresińskiej publiczności pieśniarka i poetka. Publiczność mogła usły-
szeć kanon pieśni maryjnych, jak chociażby „Ave Maria”, „Matko Jasna 
jak miłość” oraz utwory mniej znane, a  w  przypadku Klary Zawadz-
kiej autorskie – zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej. Każdy 
z uczestników bez wyjątku urzekł publiczność, choć serca widowni na 
pewno skradł najmłodszy uczestnik – Mateusz Radomski, któremu za-
wdzięczamy chwile niezapomnianych wzruszeń.

Ten niezwykły koncert 
ku czci Maryi ze swadą, 
humorem i  niespotykaną 
serdecznością poprowa-
dził dyrektor Teresińskiego 
Ośrodka Kultury, współor-
ganizatora imprezy – Ma-
riusz Cieśniewski.

Zastępca wójta Gminy 
Teresin podziękował s. Le-
ticji za życzliwość i  pomoc 
w  organizacji III Przeglądu 
Pieśni Maryjnej, licząc na 
dalszą owocną współpracę.

Na zakończenie Prze-
glądu wszyscy wykonawcy 
i  publiczność zaśpiewali 
Apel Jasnogórski, a  pro-
boszcz miejscowej parafii 
ks. Robert Sierpniak udzielił 
zgromadzonym błogosła-
wieństwa.

Tomasz Daczko

III przegląd Pieśni Maryjnej w Szymanowie

Ponad 100 osób wzięło udział w  drugiej edycji Biegu 
Maryjnego, jaki w  naszej Gminie odbył się w  niedzielę, 
19 maja. Zawodnicy wystartowali i finiszowali na terenie 
ośrodka formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej – Niepo-
kalanów LASEK. To nie były zawody tylko dla zawodow-
ców, ale dla każdego, kto lubi ruch i  aktywność fizyczną. 
Pomimo tego na starcie stanęło kilku wybitnych i utytuło-
wanych zawodników. Trasa biegu prowadziła przez ulice 
Teresina, Granic i Serok Wsi, a zawodnicy mieli do wyboru 
3 długości tras: 1 km – dla dzieci, 5,5 km oraz 11 km.

Wśród biegaczy nie brakowało przedstawicieli klubów 
lekkoatletycznych, ale były także osoby, które ruch i aktyw-
ność fizyczną traktują jak pasję i dobrą zabawę. Obok wie-
lu osób z naszej gminy lub okolic, miłą niespodzianą była 
także obecność biegaczy z bardzo odległych miejsc, jak np. 
z Kielc, Katowic, Warszawy, Łodzi. Pełna lista zawodników 
i  poszczególne wyniki II Ulicznego Biegu Maryjnego do-
stępne są na stronie www.time-sport.pl. Każdy uczestnik 
biegów otrzymał piękny medal, zaś trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach nagradzane były pucharami, ufundowanymi przez Gminę 
Teresin.

Organizatorami zawodów byli: Fundacja Dwie Korony, Niepokalanów Lasek – Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej, Gmina Teresin, 
UKS „Filipides” Teresin, Sołectwo Granice Osiedle, Sołectwo Seroki-Wieś.

II Uliczny Bieg Maryjny w Gminie Teresin
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Wszyscy, którzy postanowili spędzić tegoroczny 
majowy weekend w  gminie Teresin, nie mogli narze-
kać na nudę. Dla mieszkańców gminy i  odwiedzają-
cych ją turystów przygotowano ciekawą ofertę obfitu-
jącą w wydarzenia filmowe, rekreacyjne i patriotyczne. 
Zarówno dorośli jak i  dzieci znaleźli coś dla siebie. 
Gmina Teresin po raz kolejny pokazała, że jest praw-
dziwą „strefą atrakcji”. Zapraszamy na relację.

1 MAJA (środa)
„Filmowa majówka”

Pierwszego dnia majówki w  sali widowiskowej 
„Dworca TO. Kultura” odbyły się spotkania z  dobrym 
filmem przygotowane przez Teresiński Ośrodek Kul-
tury. Amatorzy X Muzy, zarówno dzieci, młodzież jak 
i  dorośli widzowie na pewno wyszli z  zaproponowa-
nych seansów w pełni usatysfakcjonowani! Szczególną 
frekwencją cieszył się amerykański melodramat mu-
zyczny z 2018 roku,,Narodziny gwiazdy”.

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

2 maja w  gminie Teresin upłynął pod znakiem pa-
triotyzmu z uwagi na uliczną grę terenową pod hasłem 

„Nasza biało-czerwona”. Przedsięwzięcie to zainicjo-
wali teresińscy harcerze z 1. DH „Czarna Jedynka” im. 
św. Maksymiliana Kolbego. Przygotowali ciekawą trasę, 
pełną zagadek i różnorodnych zadań, które sprawdzały 
nie tylko wiedzę dotyczącą historii, ale także topogra-
fię terenu i umiejętność czytania map. Nie zabrakło też 
zadań sprawnościowych. Gra terenowa miała na celu 
nauczyć osoby biorące w niej udział współpracy ze sobą, 
zdrowej rywalizacji, a poprzez zabawę poznanie historii 
naszych narodowych barw. Żywa reakcja uczestników 
i  ich uśmiech na twarzy dowodzi, że nietypowa lekcja 
historii połączona z zabawą, przeprowadzona na świe-
żym powietrzu okazała się doskonałym pomysłem.

Sprzątanie cmentarza wojennego w Szymanowie
Stowarzyszenie „Teresin – nasze korzenie” ze wspar-

ciem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
podjęło się przywrócenia godnego stanu żołnierskich 
grobów z I wojny światowej w Szymanowie. Przez ostat-
ni czas ta część parafialnego cmentarza zarosła samosie-
wami i krzewami. W tę lokalną patriotyczną inicjatywę 
osobiście zaangażował się także proboszcz miejscowej 
parafii ks. Robert Sierpniak. Jak informuje Piotr Szla-
chetko, członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze ko-
rzenie”, chodzi o zachowanie pamięci, lokalnej historii 
i szacunek dla zmarłych, o których już nikt nie pamię-
ta. Rozpoczęte prace porządkowe w Szymanowie będą 
kontynuowane. Stowarzyszenie pod przewodnictwem 
prezesa Jarosława Żejmy planuje też kolejne tego typu 
działania na terenie naszej gminy.

3 MAJA (piątek)
228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto NMP Królowej Polski
Święto Straży Pożarnych

3 maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych 
wydarzeń z  historii Polski: obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami w  1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – 
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a  także do 
uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Tegorocz-
ne gminne uroczystości połączono z obchodami Święta 
Straży Pożarnych.

O godzinie 11.30 w Niepokalanowie odbyła się uro-
czysta Msza św. w  intencji Ojczyzny i  Ochotniczych 

Teresińska Majówka 2019
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Straży Pożarnych. Przewodniczył jej o. Wiesław Koc 
a  homilię wygłosił. o. Sebastian Bielski, który przed-
stawił obraz Matki Bożej Królowej Polski jako wszech-
obecnej w  naszym codziennym życiu już od zarania 
dziejów i otaczającej nas we współczesnej nam rzeczy-
wistości. Po zakończeniu nabożeństwa zebrani, wśród 
których byli m.in. zastępca wójta Marek Jaworski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, poczty 
sztandarowe gminnych jednostek OSP, parafianie, ale 
też licznie przybyli pielgrzymi, wysłuchali koncertu pa-
triotycznego w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Sochaczewie pod kierunkiem prof. Iwony 
Niemyjskiej.

5 MAJA (niedziela)
Inauguracja tegorocznego projektu „Kino+”

W  pierwszą niedzielę maja rozpoczął się tegorocz-
ny 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 re-
żyserami, scenarzystami i aktorami.

Na inaugurację cyklu widzowie obejrzeli „Manda-
rynki”, gruzińsko-estoński dramat o  wojnie w  Abcha-
zji w 1992 roku w reżyserii Zazy Urushadze. Choć na 

ogół klasyfikowany jako dramat wojenny, obraz 
wykorzystuje wojnę jako tło do stworzenia pięknej 
przypowieści o  szacunku, równości i  braterstwie. 
Film był Laureatem Nagrody Publiczności na 29. 
Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym. W roku 2015 nominowano go do Złotych 
Globów w  kategorii Najlepszy film zagraniczny 
oraz do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmo-
wej w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny.

Gościem specjalnym pokazu był aktor Robert 
Wrzosek. Wyreżyserował dwa wielokrotnie nagra-
dzane filmy niezależne: „Stacja Mirsk” i „Jedenaste: 
nie uciekaj”. W 2011 zagrał jedną z głównych ról 
w  krótkometrażowym filmie „Wataha” oraz zade-
biutował w kinie w filmie „Dzień Kobiet” w reżyse-
rii Marii Sadowskiej.

Jak informuje rzecznik prasowy klasztoru w Nie-
pokalanowie o. Jacek Staszewski, 2 czerwca o godzi-
nie 14.00 widzowie będą mogli obejrzeć film „Bella” 
w  reżyserii Alejandro Gomeza Monteverde. Go-
ściem specjalnym będzie Dariusz Kowalski, aktor 
teatralny i  filmowy, odtwórca roli Janusza Tracza 
w serialu „Plebania”. Na wszystkie projekcje i autor-
skie spotkania – wstęp wolny. Zapraszamy.

Tomasz Daczko
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Teresiński Ośrodek Kultury i  Dworzec TO.KULTURA! zaprasza-
ją bardzo gorąco na wyjątkowy koncert uznanej teresińskiej artystki 

– malarki, poetki i pieśniarki Klary Zawadzkiej. W programie usłyszy-
my pieśni i piosenki z ostatnich kilku lat twórczości tej barwnej posta-
ci. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej Dworca TO.KULTURA! 
w piątek 14 czerwca 2019r. o g. 19.00. Klarze towarzyszyć będzie Ka-
mil Lisek, artysta, gitarzysta, znany teresiński muzyk.

Na wydarzenie wstęp wolny. ZAPRASZAMY

Recital Klary 
Zawadzkiej
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11 maja 2019 r. odbył się rajd rowerowy „Szlakiem Miejsc Pamięci 
Narodowej”. Został on zorganizowany przy współpracy Gminy Tere-
sin, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie, Stowarzysze-
nia „Teresin – nasze korzenie” i Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej. Blisko 70 uczestników przemierzyło na rowerach 19 km 
na trasie Teresin – Szymanów – Paprotnia – Pawłowice. Choć trasa 
wydawała się krótka, okazało się jednak, że jest na niej kilka miejsc 
upamiętniających tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej.

Rajd rozpoczął się w  Teresinie. Zgodnie z  ustalonym porządkiem, 
o godz. 10 uczestnicy stawili się na Skwerze Niepodległości. Uczestni-
ków powitali wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz jego zastęp-
ca Marek Jaworski. Następnie członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze 
korzenie”, Piotr Szlachetko, wygłosił krótkie przemówienie odnoszące 
się do egzekucji 20 Więźniów z Pawiaka rozstrzelanych w 1943 roku. 
Tuż po tym wójt Marek Olechowski i wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Lech Kaźmierczak złożyli pod pomnikiem biało-czerwone kwiaty.

Następnym przystankiem był Szymanów, gdzie oddano hołd pocho-
wanym na miejscowym cmentarzu polskim żołnierzom poległym we 
wrześniu 1939 roku. Wysłuchano także informacji o  przebiegu działań 
wojennych na terenie naszej gminy przekazanej przez Jakuba Wojewodę, 
historyka, kustosza Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
w Sochaczewie. Tę część rajdu zakończyło uroczyste złożenie kwiatów na 
grobach poległych żołnierzy przez wójta Olechowskiego w asyście radnego 
Huberta Koneckiego.

Kolejnym przystankiem był cmentarz parafialny w  Paprotni, gdzie 
przy pierwotnym pomniku 20 rozstrzelanych z Pawiaka i  grobie 5 nie-
znanych żołnierzy Armii Poznań – Pomorze rozstrzelanych 17 IX 1939 

roku, lokalny miłośnik historii, członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze 
korzenie” – Grzegorz Szkop, w niezwykle sugestywny i wzruszający spo-
sób przybliżył uczestnikom rajdu nieznane fakty dotyczące spoczywa-
jących tu żołnierzy kampanii wrześniowej. Następnie, w asyście Jakuba 

Wojewody, złożył wiązankę kwiatów dla upamiętnienia poległych.
Kolejnym, ostatnim już punktem sobotniego Rajdu po teresińskiej 

ziemi, był cmentarz parafialny w Pawłowicach, na którym pochowani są 
żołnierze polegli w obronie naszej ojczyzny w latach 1939-1944.

W  krótkim wystąpieniu zastępca wójta Marek Jaworski przedstawił 
historię tego miejsca. Na zakończenie radny Daniel Zdanowski i sołtys 
Mariusz Wacławek oddali hołd poległym bohaterom września 1939 roku 

i złożyli kwiaty na ich mogiłach.
Końcowa część Rajdu miała miejsce na przykościelnym parkingu 

w  Pawłowicach. Tu, na niewielkim wzgórzu, nad urokliwie meandru-
jącą rzeką Utratą, dzięki gościnności miejscowego proboszcza ks. Ja-
rosława Wojcieskiego, odbył się piknik patriotyczny. Swoje stoiska za-
prezentowali harcerze z 1. DH „Czarna Jedynka” im. św. Maksymiliana 
Kolbego oraz żołnierze z  37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowe-
go Obrony Powietrznej. Pokaz umundurowania i uzbrojenia z czasów 
kampanii wrześniowej przygotowała specjalnie na tę okazję Muzealna 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pp. Na miejscu, 
dla zmęczonych podróżą przygotowano poczęstunek. Gorąca grochów-
ka podana w  zacisznym miejscu i  miłej atmosferze, a  przygotowana 
przez pana Zdzisława Goszcza i  sołtysa Nowej Piasecznicy Tomasza 
Lesińskiego, przywróciły rajdowiczom nadwątlone siły. Pokrzepieni 
uczestnicy wzięli także udział w konkursie wiedzy na temat odwiedzo-
nych podczas rajdu miejsc. Nad całością rajdu czuwała Justyna Kamiń-
ska – komandor rajdu.

Organizatorzy tegorocznego rajdu gorąco dziękują wszystkim oso-
bom i  instytucjom, które aktywnie włączyły się w  realizację przedsię-
wzięcia: teresińskim harcerzom, Parafii Pawłowice Muzeum Bitwy nad 
Bzurą w  Sochaczewie, Komendzie Powiatowej Policji w  Sochaczewie 
i Jednostce Wojskowej Bielice. 

Tomasz Daczko

Rajd Rowerowy „Szlakiem Miejsc 
Pamięci Narodowej”
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11 maja 2019r. odbył się Teresiński Mityng Lekkoatletyczny dla 
Dzieci. Pogoda dopisywała, więc uzyskano wiele wartościowych wy-
ników. Najlepszą zawodniczką zawodów została Urszula Walisiewicz 
z KM Aktywni Sochaczew za wynik 46,95 uzyskany na dystansie 300m. 
Wśród chłopców dominował Jakub Pawłowski z MKS Bielik Leszno. 
Kuba to obecny krajowy lider tabel na 60m. W  Teresinie na tym dy-
stansie uzyskał wynik 8,20. Dzięki coraz wyższej renomie tych zawo-
dów do Teresina przyjeżdżają lekkoatleci z odległych klubów i szkół jak: 
UKS VIS Skierniewice, KM Aktywni Sochaczew, Szkoła Podstawowa 

w Śladowie, UKS MTE Milanówek, Szkoła Podstawowa w Lesznie, UKS 
Melo Błonie, Szkoła Podstawowa w Kampinosie, UKS Orzełki Warsza-
wa, Szkoła Podstawowa w Bieniewicach, MKS Bielik Leszno czy UKS 
Rusiec. Łącznie było 290 osobo startów, co jest rekordem frekwencji 
mityngu. Gościem honorowym był radny sejmiku województwa ma-
zowieckiego Łukasz Gołębiowski. Organizatorami i mprezy byli Gmina 
Teresin, GOSiR w Teresinie oraz UKS Filipides Teresin.

Źródło: UKS Filipides Teresin

Teresiński Mityng Lekkoatletyczny za nami
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W  sobotę 13 kwietnia Ustrzyki Dolne po raz 
kolejny gościły zawodników startujących w Mistrzo-
stwach Polski w biegach anglosaskich. Podopieczna 
Andrzeja Andryszczyka - Eliza Galińska – UKS Fili-
pides Teresin – wygrała bieg na 1,9 km, poprawiając 
przy tym o 5 sekund rekord trasy ustanowiony przez 
siebie przed rokiem. Trasa prowadziła po stokach 
Kamiennej Laworty (769 m n.p.m.). Przypomnijmy, 
że styl anglosaski stanowi – w uproszczeniu – serię 
zbiegów i podbiegów. To przeciwieństwo stylu alpej-
skiego, który jest mozolną wspinaczką od podnóża 
na szczyt góry.

Źródło: UKS Filipides Teresin

Zawodniczka teresińskiego 
klubu wygrała Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Biegach Przełajowych. To naj-
wyższej rangi impreza sportowa 
Szkolnego Związku Sportowe-
go w  Polsce. To kolejny krążek 
z  krajowego podwórka do ko-
lekcji tej niezwykle utalentowa-
nej zawodniczki.

Źródło: UKS Filipides Teresin

Po raz kolejny na błoniach Stadionu Narodowego w  Warszawie ponad 2500 
uczestników programu Lekkoatletyka dla każdego! rywalizowało w  biegach ogól-
nopolskich. Lena Suchowolak – UKS Filipides Teresin – wywalczyła w nim trzecie 
miejsce na dystansie 800m z wynikiem 2:30.80. Wspaniała sportowa atmosfera do-
pingowała młodzież do jak najszybszego pokonywania swoich dystansów. Emocje 
towarzyszące młodym biegaczom na długo pozostaną w pamięci i na pewno w de-
cydujący sposób przyczynią się do wzorowej pracy na treningach. Zawody zorgani-
zowane zostały na dzień przed Orlen Warsaw Marathon.

Żródło: UKS Filipides Teresin

Nie wiem, co mnie podkusiło, by wystartować z  mi-
strzem olimpijskim Zbigniewem Bródką, ale to chyba nie 
wstyd, choć w  swojej grupie wiekowej zająłem czołową 
pozycję i  ukończyłem bieg na 3000 m, broniąc honoru 
jednostki OSP Skrzelew, której jestem członkiem od 47 lat.

Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków po raz 
pierwszy wystartowały w  1993 roku. Impreza była pro-
pozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczółkach – 
Mieczysława Głuchowskiego, z  okazji Ogólnopolskiego 
Sejmiku Szkół noszących imię Janusza Kusocińskiego, 
którego to gospodarzem w 1993 roku była właśnie szkoła 
w Wyczółkach.

To już 27 edycja. Wielu sponsorów, wiele nagród, 
a przede wszystkim wielka rywalizacja sportowa!

Tadeusz Szymańczak

Mistrzostwa Polski w biegach anglosaskich 
- zwycięstwo Elizy Galińskiej

Eliza Galińska - UKS Filipides 
Teresin – Mistrzynią Polski!!!

27. Europejskie 
Biegi Młodych 
Olimpijczyków

III miejsce dla  
Leny Suchowolak
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Z okazji Tygodnia Bibliotek, który przy-
padał w  okresie 08-15 kwietnia, Gminna 
Biblioteka Publiczna w  Teresinie zaprosi-
ła sochaczewskiego rysownika Pana Łu-
kasza Kucińskiego. Naszymi gośćmi byli 
uczniowie klas IV ze szkoły podstawowej 
w Teresinie. „Mozaika Twarzy Bofzina”, bo 
tak brzmiał tytuł warsztatów plastycznych, 
to projekt zorganizowany na „Dworcu 
TO.KULTURA”. 08 maja odbył się werni-
saż gromadzący prace Łukasza Kucińskie-
go. Po wernisażu nastąpiły interaktywne 
warsztaty plastyczne, na których można 
było podpatrzeć twórcę i jego warsztat.

Zbiór prac pt. „Mozaika twarzy Bofzina” jest efektem ekspansji twór-
cy na coraz to nowe narzędzia pracy. Materiałem na jakim pracował 
autor były przypadkowe twarze różnych postaci: znajomych, sławnych 
aktorów lub kompletnie nieznanych mu osób. Wszelako ważna była dla 
niego różnorodność graficzna. Decyzja o użyciu jedynie czerni była po-
wzięta świadomie, jedynie po to, by klarowna linia kontrastowała jed-
noznacznie z bielą kartki.

Prace dobrano tak, by było one jak najbardziej różnorodne. Obok ko-
biet mamy tu mężczyzn, obok młodych mam twarze pokryte zmarszcz-
kami. Ekspozycja roi się od wszelakich kształtów: policzków gładkich, 

nieogolonych, z zapuszczoną brodą; głów 
łysych lub z długimi włosami. Przeważnie 
efekt osiągany był za przy pomocy drobia-
zgowego pokrywania bieli kartki wieloma 
czarnymi kreskami. Czasem jednak dla 
odmiany to na czarnym tle kładzione były 
białe maźnięcia.

Łukasz Kuciński: „Lubię zaskakiwać. 
Wystawa powstała głównie z myślą, że Bo-
fzin to nie tylko komiksy, ale i na przykład… 
realistyczne portrety. Lubię się bawić, pró-
bować nowych rzeczy. Lubię zaskakiwać. 
Każdy epizod mojej twórczości to inna 
wyprawa w  poskręcane meandry mojej 

osobowości. Wyprawa w głąb mnie samego. Oddychanie powietrzem 
z kartki, dotykanie niewidzialnej materii” – tak o swoich pracach mówi 
sam autor. Dodaje ponadto: „Jestem już znacznie bliżej realizacji moich 
graficznych marzeń, niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko dlatego, że 
w zaciszu domowym wciąż trenuję; ale przede wszystkim dlatego, że po-
jawiły się ku temu odpowiednie warunki. To niesamowite uczucie móc 
rzeźbić płaską przestrzenią płaszczyzny. Wciąż się bawię, wciąż poznaję, 
wciąż się uczę”.

Źródło: materiały przesłane przez Łukasza Kucińskiego.

„Mozaika Twarzy Bofzina”

Aleksandra Szybka – uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni zajęła I miej-
sce w Powiatowym Konkursie List do…

Na IV edycję tego interesującego konkursu wpłynęło 55 listów z różnych szkól powiatu sochaczewskiego. 
Uczniowie klas IV – VIII napisali wzruszające listy do swoich tatusiów. Jury zwróciło uwagę nie tylko na treść, 
formę i kompozycję listu, ale także na szczerość i oryginalność wypowiedzi.

Gratulujemy Oleńce zdobycia pierwszego miejsca i życzymy dalszych sukcesów.
Zbigniew Biederka

nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Paprotni

Od Redakcji:
II miejsce w tym samym Konkursie zdobył uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 

Kolbego w Teresinie Filip Włodarczyk.

Ola Szybka – laureatką konkursu „list do…”

Uczennica klasy 0 SP w  Szymanowie, 
Emilia Ryczałek wzięła udział w konkursie 
plastycznym „Razem Mamy Moc” zorga-
nizowanym przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Sochaczewie. Celem 
konkursu było promowanie właściwych 
postaw, rozwijanie i  propagowanie inicja-
tyw działań sprzyjających przeciwdziała-
niu przemocy w  rodzinie oraz przeciw-
działanie uzależnieniom i  patologiom 
społecznym. Dziewczynka zdobyła za-
szczytne pierwsze miejsce w  konkursie 
przedstawiając w  formie plakatu swoją 
wizję przeciwdziałania przemocy, która 
wykonana została za pomocą kredek. Do 
konkursu zgłosiła dziewczynkę wycho-
wawczyni Marta Maciejewska. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. Motywy 
wybranych prac zostaną umieszczone na 
ulotce promocyjnej kampanię.

I miejsce dla Emilii Ryczałek z Szymanowa
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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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