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parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
pod przewodnictwem ks. proboszcza Roberta Sierpniaka 
oraz kapelana teresińskich strażaków o. Wiesława Koca. 

Bezpośrednio po niej poczty sztandarowe i uczestni-
cy uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny, 
gdzie spoczywają zwłoki 50 żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 
1939 r. oraz rodzin wojskowych i kolejarzy, ofiar bombar-

dowania przez lotnictwo hitlerowskie transportu kolejowego 
na stacji Piasecznica 5 IX1939 r. Uroczystość rozpoczęło ode-
granie hymnu państwowego, po którym  wygłoszone zostało 
przemówienie okolicznościowe. - Więź człowieka z 
człowiekiem oraz obecne w sercu każdego Polaka takie 
wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, były tym, co nas 
wspierało i wspiera. Oddajmy cześć wszystkim zna-
nym z imienia i bezimiennym ofiarom II wojny świa-
towej. Wierzymy, że to, co robili dla nas, że ta przelana 
przez nich krew, nie pójdzie na marne, że będziemy 
umieli wyciągnąć lekcję z tej potężnej tragedii. Bo prze-
cież system totalitarny był i jest w różnych miejscach. 
Pojawia się znienacka. Objawia się nienawiścią czło-
wieka do człowieka, niezrozumieniem jego inności i 
pochodzenia. Kto sieje nienawiść, zbiera ziarno, jakie 
mieliśmy okazję obserwować 1 września 1939 r. - mó-
wił podczas wystąpienia wójt Gminy Teresin Marek 

Prosto z Gminy

Jako sześcioletnia dziewczynka nie do-
świadczyła tego samego, co dorośli. Nie 
znaczy to jednak, że przeżywała to mniej in-
tensywnie. Dla miesięcznika Prosto z Gminy 
sięgnęła do swej pamięci, do tamtych trau-
matycznych czasów, do początków II wojny 
światowej.

Wspomnienie Marii Kaźmierczak, 
emerytowanej nauczycielki Szkoły Pod-
stawowej im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Teresinie

Pamiętam niewiele. W głowie pozostały 
ledwie strzępki obrazów z tamtych dni. Mia-
łam wtedy 6 lat i mieszkałam z rodzicami 
oraz piątką rodzeństwa w Starych Paskach. 
Mój tata palił papierosy. Wtedy nie było skle-

pów tak ogólnie dostępnych, jak 
dzisiaj. Razem z moim jedenasto-
letnim bratem zostałam posłana 
do oddalonego o jakiś kilometr 
od naszego domu zabudowania, 
gdzie prowadzona była sprzedaż 
tytoniu. Kiedy maszerowaliśmy 
polem, na niebie, tuż nad naszymi 
głowami pojawiły się niemieckie 
samoloty. Oczywiście jako sześcio-
latka niewiele z tego rozumiałam, 
ale wyobrażałam sobie, że zaraz 
spadną na nas białe, okrągłe bom-
by. Bardzo się bałam. Uważnie 
przyglądałam się krążącym nad naszymi gło-
wami samolotom. Gdy dotarliśmy do domu 
sklepikarzy,  zauważyłam, że schowali się 
pod łóżko i nam, mnie i mojemu bratu, ka-
zali zrobić to samo. Tak, pamiętam ten strach 

1 września 1939 r. jest dla nas Polaków datą 
szczególną. To właśnie wtedy hitlerowskie Niem-
cy rozpętały najtragiczniejszą w dziejach ludzko-
ści wojnę, która pochłonęła kilkadziesiąt milinów 
ludzkich istnień w skali całego świata. Wrzesień ’39 
to także symbol bezkompromisowej walki Polaków 
z niemieckim i sowieckim najeźdźcą. Naród polski 
zdobył się na największy w swych dziejach wysiłek, 
broniąc się przed eksterminacją i prowadząc walkę 
ofensywną. Niestety, w obliczu przeważających sił 
wrogów, poniósł klęskę militarną. 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
na Ziemi Teresińskiej są wyrazem pamięci i szacunku 
dla ofiar naszych przodków. 31 sierpnia 2019 r. w Szy-
manowie odbyły się gminne uroczystości związane z 
tymi tragicznymi w dziejach naszej Ojczyzny wyda-
rzeniami. Przybyły na nie delegacje wojskowe, kom-
batantów, szkół, ZHP, stowarzyszeń, instytucji, lokal-
nych władz z wójtem Gminy i przewodniczącym Rady Gminy 
na czele oraz delegacja partnerskiej gminy Szabła w Bułgarii 
z burmistrzem Marianem Żeczewem i przewodniczącą Rady 

Gminy Jordanką 
Stoevą - Jordano-
wą. Uroczystości w 
Szymanowie odby-
wały się przy woj-

Świadek historii - wojna oczami dziecka
i wyczuwałam zagrożenie, ale tak 
naprawdę nie zdawałam sobie wtedy 
sprawy z tego, jak wielkie grozi nam 
niebezpieczeństwo.

 Z grozą okupacji styka-
łam się dość często, choć jako mała 
dziewczynka nie zawsze to sobie 
uświadamiałam. Wielkie wrażenie 
wywarło na mnie w czterdziestym 
czwartym albo piątym roku spotkanie 
nagich ciał zabitych mężczyzn, które 
leżały w przydrożnym rowie. Szliśmy 
wtedy z mamą do kościoła. Mama 

zakrywała nam oczy, ale dziecięca ciekawość 
była silniejsza. Zapamiętałam ich blade cia-
ła, które wyglądały jak kukły oraz spuchnięte, 
wykrzywione grymasem bólu twarze ...

Uroczystości 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej w Gminie Teresin

skowej asyście honorowej żołnierzy z 3. 
Warszawskiej Brygady Rakietowej Obro-
ny Powietrznej. Rozpoczęła je Msza Św. 
w intencji Polaków zamordowanych i po-
ległych w II wojnie światowej w kościele 
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Olechowski.
Następnie przyszedł czas na podniosły Apel Pa-

mięci, wspominający Polaków zamordowanych i 
poległych w II wojnie światowej. Apel zakończyła 
salwa honorowa. Po niej nastąpiło składanie wień-
ców i kwiatów przed pamiątkowym obeliskiem.

Zwieńczeniem dnia było wieczorne „Oratorium 
o Pokoju” w wykonaniu zespołu „Miriam”, chóru i 
orkiestry symfonicznej pod dyrekcją o. Andrzeja Są-
siadka, które zostało włączone w obchody 80. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i pierwszej roczni-
cy powstania w Niepokalanowie kaplicy wieczystej 
modlitwy o pokój. Oratorium specjalnie na tę oko-
liczność napisał franciszkanin o. Grzegorz Kwie-

cień. Ta niezwykła forma modlitwy o pokój w wymiarze 
militarnym, o pokój w rodzinach, miejscach pracy, o pokój 
w ludzkich sercach, okazała się ucztą nie tylko w sferze ar-
tystycznej, ale przede wszystkim w sferze duchowej. Z Nie-
pokalanowa popłynął wyraźny przekaz: Pokój rodzi się w 
naszych sercach i tylko od nas zależy, czy będziemy umieli 
go w sobie pielęgnować. Od tego, czy potrafimy przebaczać 
sobie wzajemnie, istotnie zależy to, czy naprawdę chcemy 
uczestniczyć w budowaniu świata, w którym respektuje 
się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. Nie dopuśćmy do 
tego, aby ziarno zła znów zakiełkowało w naszych sercach.

Tomasz Daczko
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Prosto z Gminy

5 września na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala 
Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród 
XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Modernizacja Roku i Budowa XXI wie-
ku”. Z ogromną satysfakcją informujemy, 
że adaptacja budynku dworca kolejowego 
w Teresinie wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu na cele kulturalno-ar-
tystyczne „Dworzec TO.Kultura!”  otrzy-
mała zaszczytny tytuł Modernizacja Roku 
2018  w kategorii „Obiekty użyteczności 
publicznej”.

W uzasadnieniu werdyktu jury, zamiesz-
czonego w katalogu pokonkursowym, czyta-
my: „To przykład, jak jedna, ale zrealizowa-

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu 
Komunikacyjnego to wspólna dla gmin: 
Baranów, Teresin i Wiskitki reprezentacja 
mieszkańców i posiadaczy nieruchomości, 
wybrana przez Rady Gmin.  Jej celem jest 
zabezpieczanie interesów mieszkańców i 
ułatwianie wymiany informacji w związku z 
planowaną inwestycją. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady z udziałem  
przedstawicieli Rządu oraz spółki Centralny 
Port Komunikacyjny Sp. z o.o., które odbyło 
się 26.08.2019 r.  omawiano następujące za-
gadnienia:

- Podsumowanie pracy punktu konsultacyj-
nego w Urzędzie Gminy Baranów

- Uzasadnienie dla wyboru lokalizacji CPK 
w kontekście zleconych analiz oraz przeprowa-
dzonych badań

- Rekompensata dla mieszkańców oraz dla 
gmin za uciążliwości i straty spowodowane 
zaistniałym zahamowaniem rozwoju i zatrzy-
maniem inwestycji w gminach

-  Proponowany tryb pracy nad zmianami 
w ustawie z 10 maja 2018 o CPK przy udziale 

Dworzec TO.Kultura nagrodzony !
na nieszablonowo, z pomysłem i rozmachem 
inwestycja może zmienić oblicze małej miej-
scowości. To przykład, jak jedna inwestycja 
może się stać centralnym, choć nie w centrum, 
miejscem zarówno dla mieszkańców, jak i 
przyjezdnych. Stacja kolejowa do niedawna 
wręcz odstraszająca, jak wiele obiektów kole-
jowych, jest dziś sercem Teresina. Cudowne, 
nowoczesne, klimatyczne wręcz miejsce, w 
którym... przy okazji można wsiąść do pocią-
gu. Modernizacja pozwala dziś na wykorzy-
stanie każdej z trzech kondygnacji, a na każ-
dej z nich można znaleźć coś dla siebie. Nie 
tylko kasę biletową i przyjemną poczekalnię 
z miękkimi fotelami, ale także dobrą książkę i 
salę multimedialną.”

Jednocześnie przypominamy, że do 10 
października trwa plebiscyt „Lider Zmian 
2019” w kategorii „Nagroda Internautów”. 
Na stronie liderzmian.eu znajdziecie Pań-
stwo wszystkie projekty zakwalifikowane 
do rywalizacji o Nagrodę Internautów przy-
pisane do odpowiednich kategorii. Przede 
wszystkim jednak zachęcamy Państwa do 
głosowania na nasz gminny projekt w kate-
gorii „Człowiek w centrum uwagi”. Plebiscyt 
jest organizowany pod honorowym patro-

natem Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. Konkurs ma na celu wyróżnienie 
aktywnych w pozyskiwaniu funduszy eu-
ropejskich samorządów, a także ciekawych 
i ważnych lokalnie działań realizowanych 
przez administrację, jednostki samorządo-
we, przedsiębiorców, placówki edukacyjne, 
zdrowotne, instytucje kultury, czy organi-
zacje pozarządowe. Udział w konkursie daje 
możliwość prezentacji projektów dofinan-
sowanych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 szerszej grupie odbiorców.

Redakcja
Foto: Janusz Frychel, TOK

Z PRAC RADY SPOŁECZNEJ CENTRALNEGO 
PORTU KOMUNIKACYJNEGO

Społecznej Rady ds. CPK
- „Renta położenia” - forma rekompensaty 

dla osób i firm za nieplanowaną konieczność 
opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i 
miejsc pracy lub za utratę komfortu życia i 
pracy

- Procedury dotyczące wywłaszczenia i za-
miany nieruchomości

Jako, że na zgłoszone pytania i zagadnienia 
Rada nie otrzymała od przedstawicieli rządu 
zadowalających odpowiedzi ani propozycji, 
tematy te mają być ponownie omawiane na 
kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w paź-
dzierniku 2019 r.

Do zakresu działania Rady należy również 
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz 
inicjowanie zmian przepisów prawa w związ-
ku z planowaną inwestycją.

Zgłoszone zostały uwagi do projektu roz-
porządzenia Ministra ds. rolnictwa i rozwo-
ju wsi, który zakładał, że nieruchomości za-
mienne dla osób których nieruchomości mogą 
być przejmowane na potrzeby budowy CPK 
będą typowane tylko z obszaru województwa 
mazowieckiego i części województwa łódzkie-
go. Zdaniem Rady aby móc zagwarantować 
rolnikom ziemie o odpowiednim obszarze i 
klasie, właściwe jest rozszerzenie tego obszaru 
do terenu całej Polski.

Rada Społeczna przygotowała również i 
przekazała do Koordynatora oddelegowane-
go przez Spółkę Celową do kontaktów z Radą 
Społeczną, Projekt zmian w ustawie o Cen-

tralnym Porcie Komunikacyjnym z dnia 10 
maja 2018 r. oraz w innych ustawach. Projekt 
złożono 2 września, aby umożliwić ewentual-
ne zajęcie się ustawą jeszcze przez Sejm bieżą-
cej kadencji.  

Główne zmiany jakie zaproponowano to: 
- wydłużenie terminu wydania nierucho-

mości od dnia doręczenia właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o 
wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie CPK.

- powiększenie wysokości odszkodowań z 
tytułu konieczności zmiany miejsca zamiesz-
kania oraz zmiany miejsca pracy

- zagwarantowanie bezstronności rzeczo-
znawców wyceniających wartości nierucho-
mości

- wprowadzenie możliwości odwołania się 
do sądu powszechnego w przypadku przyzna-
nia odszkodowania w niezadowalającej wyso-
kości

- przyspieszenie terminu wypłaty odszko-
dowania lub jego części niezależnie od faktu i 
terminu ustalenia jego ostatecznej wysokości

- zwolnienie przychodów z tytułu odszko-
dowania oraz zbycia nieruchomości w związ-
ku z budową CPK z podatku dochodowego

Szczegółowe propozycje zmian w usta-
wach jak również inne informacje o pracach 
Rady Społecznej można znaleźć na stronach 
Urzędów Gmin.

Robert Pindor
Przewodniczący Rady Społecznej CPK
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XII sesja - 29 sierpnia
Podczas XII posiedzenia Rady Gminy 

Teresin radni zajęli się zmianami  w uchwale              
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Teresin na lata 2019-2031 oraz 
zmianami w uchwale budżetowej Gminy 
Teresin na rok 2019.

Jak poinformowała skarbnik Gminy 
Agnieszka Rosa, w dochodach wprowadzo-
no dotacje z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego:

- dotację w kwocie 3.072,00 zł. na reali-
zację zadań wynikających z ustawy Prawo o 
aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji 
ludności oraz ustawy o dowodach osobi-
stych,

- dotację w kwocie 30.629,59 zł na zwrot 
części wydatków bieżących wykonanych w 
ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

- dotację w kwocie 93.732,78 zł z na zwrot 
części wydatków majątkowych wykonanych                
w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,

- dotację w kwocie 27.482,00 zł na do-
finansowanie opłacenia składek na ubez-
pieczenie zdrowotne określonych w prze-
pisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i 
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
oraz dotację z Krajowego Biura Wyborcze-
go Delegatura w Płocku w kwocie 16.228,00 
zł z przeznaczeniem na organizację i prze-
prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej.

W pozycji wydatki wprowadzono wszyst-
kie dotacje otrzymane z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, dotację Krajowego 
Biura Wyborczego w Płocku, a także środki 
na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej nr 380809W w 
miejscowości Stare Paski” na kwotę 90.000 
zł. Inwestycja ta realizowana będzie w latach 
2019-2020. Na rok 2020 zaplanowana jest 
kwota 260.000 zł. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniesie 350.000 zł. O kwotę 21.000,00 zł 
zwiększono środki na zadanie inwestycyjne 
pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej 
oraz skoku w dal przy Szkole Podstawowej 
w Paprotni”. Są to środki niezbędne do roz-
strzygnięcia przetargu na wykonanie tego 
zadania.

 Dokonano też zmian na wniosek Dyrek-
tora GOPS, GOSiR, Gminnego Komendan-
ta OSP oraz na wniosek koordynatora ds. 
profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych i przeciwdziałania narkomanii.

XII sesja - 23 września
Podczas obrad XIII sesji Rady Gminy 

przyjęto Program ograniczenia niskiej emi-
sji (PONE) na lata 2019-2020. Realizacja 
programu przyczyni się do poprawy jako-
ści powietrza poprzez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń, poprawy jakości życia i 
zdrowia mieszkańców oraz uzyskania wy-

znaczonego w Programie ochrony 
powietrza dla województwa ma-
zowieckiego efektu ekologicznego. 
Założony  w Programie cel osiąga-
ny będzie poprzez wprowadzanie: 
ekologicznych, energooszczędnych 
urządzeń grzewczych, odnawial-
nych źródeł energii (OZE – biomasa, 
układy solarne i inne), możliwość 
realizacji kompleksowych. Radni 
zaktualizowali również Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Teresin, który jest strategicznym 
dokumentem, wyznaczającym kie-
runki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy Teresin. Radni dokonali także 
zmian w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Teresin, wśród 
których za najważniejsze należy uznać, że 
odpady zielone i odpady ulegające biode-
gradacji odbierane będą w workach koloru 
brązowego o minimalnej pojemności 120 
l, natomiast popiół z palenisk domowych 
w workach koloru szarego o tej samej po-
jemności. Istotne jest, że popiół ten będzie 
odbierany z posesji co najmniej raz na czte-
ry tygodnie w okresie od X do IV oraz co 
najmniej raz na osiem tygodni od V do IX.

 Radni ponadto nadali statut Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Teresinie i podjęli 
uchwałę w sprawie nadania nazwy Stadiono-
wi Gminnemu w Teresinie. Zgodnie z przy-
jętą uchwałą będzie on nosił nazwę „Stadion 
Gminny im. Stanisława Wójcika”. Podczas 
podejmowania tejże uchwały na sali obrad 
obecna była najbliższa rodzina Stanisława 
Wójcika, żona Irena oraz córka Katarzyna z 
mężem. Wójt Olechowski w krótkim wystą-
pieniu przedstawił zgromadzonym postać 
pana Wójcika, zwracając szczególną uwagę 
na jego charyzmę, upór w dążeniu do celu 
oraz całkowite poświęcenie sprawom szkoły 
i uczniów. Podjęto także uchwałę w spra-
wie pozostawienia zgłoszenia kandydata na 
ławnika bez dalszego biegu oraz uchwałę w 
sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Radomiu informacji o 
kandydacie na ławnika.

Następnie radni wyrazili zgodę na za-
warcie porozumienia pomiędzy Skarbem 
Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 
Krajowych i Autostrad a Gminą Teresin w 
sprawie współpracy przy realizacji inwe-
stycji przebudowy drogi krajowej nr 92 w 
miejscowościach: Topołowa (przebudowa 
skrzyżowania, włączenie drogi gminnej do 
drogi krajowej Warszawa-Poznań wraz z 
przebudową przepustów), Seroki-Parcela 
(przebudowa skrzyżowania, włączenie drogi 
gminnej do drogi krajowej Warszawa-Po-
znań, strona lewa) oraz Lisice (przebudowa 
skrzyżowania, włączenie drogi gminnej do 
drogi krajowej Warszawa-Poznań wraz z 
przebudową przepustu, strona lewa).

Dokonano także zmian w uchwale bu-

dżetowej Gminy Teresin na rok 2019. 
Przewodniczący Rady Gminy Bogdan 

Linard, a następnie Wójt Marek Olechowski, 
przedstawili radnym sprawozdanie  ze swo-
jej działalności w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Linard odniósł się przede 
wszystkim do wielu imprez cyklicznych, 
które odbyły się na terenie Gminy Teresin. 
Szczególną uwagę poświęcił uroczystości 
100- lecia OSP w Szymanowie i przekazania  
nowego wozu bojowego tej jednostce oraz 
Kongresowi Gmin Wiejskich, w którym 
uczestniczył wraz z Wójtem Olechowskim.       

Wójt Olechowski natomiast podziękował 
Radom Sołeckim i sołtysom za wspaniałą 
organizację tegorocznego Gminnego Święta 
Plonów. Poinformował, że Gmina Teresin 
przekazała w formie darowizny zaprzyjaź-
nionej partnerskiej gminie Szabła w Bułga-
rii nieużytkowany już wóz bojowy z OSP w 
Paprotni. Aktu przekazania dokonali bez-
pośrednio na miejscu w Bułgarii druhowie 
strażacy na czele z komendantem gminnym 
Dariuszem Tartanusem i prezesem Andrze-
jem Tkaczykiem. Odniósł się także bezpo-
średnio do unieważnionego przetargu na 
odbiór odpadów komunalnych. Okazało 
się, że oferta, jaką złożyło przedsiębiorstwo 
Remondis wiązałaby się z wprowadzeniem 
opłaty w wysokości ok. 38 zł (!) za osobę za 
odbiór śmieci segregowanych, podczas gdy 
teraz mieszkańcy płacą za podobną usługę 
17 zł. Wójt Olechowski ma nadzieję, że nie 
dojdzie do sytuacji, w której mieszkańcy za 
odbiór śmieci segregowanych  będą płacić 
tak wysoką stawkę. Planuje wraz z pracow-
nikami UG obserwować wyniki podobnych 
przetargów w pobliskich samorządach, jed-
nocześnie licząc na to, że znajdzie się kolej-
ny oferent z tańszą propozycją.

 Bezpośrednio po sesji strażacy z Szyma-
nowa zaprezentowali Radzie swój nowy sa-
mochód gaśniczy i w ramach podziękowa-
nia za wsparcie poczęstowali przepysznym 
tortem.

Tomasz Daczko
Projekty uchwał są zamieszczone na stro-

nie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy 
Teresin” – „Projekty uchwał”, a relację z 
obrad można zobaczyć na stronie bip.tere-
sin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – 

„Transmisje sesji ‘’

Dworzec TO.Kultura nagrodzony !

natem Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. Konkurs ma na celu wyróżnienie 
aktywnych w pozyskiwaniu funduszy eu-
ropejskich samorządów, a także ciekawych 
i ważnych lokalnie działań realizowanych 
przez administrację, jednostki samorządo-
we, przedsiębiorców, placówki edukacyjne, 
zdrowotne, instytucje kultury, czy organi-
zacje pozarządowe. Udział w konkursie daje 
możliwość prezentacji projektów dofinan-
sowanych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 szerszej grupie odbiorców.

Redakcja
Foto: Janusz Frychel, TOK

tralnym Porcie Komunikacyjnym z dnia 10 
maja 2018 r. oraz w innych ustawach. Projekt 
złożono 2 września, aby umożliwić ewentual-
ne zajęcie się ustawą jeszcze przez Sejm bieżą-
cej kadencji.  

Główne zmiany jakie zaproponowano to: 
- wydłużenie terminu wydania nierucho-

mości od dnia doręczenia właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu zawiadomienia o 
wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie CPK.

- powiększenie wysokości odszkodowań z 
tytułu konieczności zmiany miejsca zamiesz-
kania oraz zmiany miejsca pracy

- zagwarantowanie bezstronności rzeczo-
znawców wyceniających wartości nierucho-
mości

- wprowadzenie możliwości odwołania się 
do sądu powszechnego w przypadku przyzna-
nia odszkodowania w niezadowalającej wyso-
kości

- przyspieszenie terminu wypłaty odszko-
dowania lub jego części niezależnie od faktu i 
terminu ustalenia jego ostatecznej wysokości

- zwolnienie przychodów z tytułu odszko-
dowania oraz zbycia nieruchomości w związ-
ku z budową CPK z podatku dochodowego

Szczegółowe propozycje zmian w usta-
wach jak również inne informacje o pracach 
Rady Społecznej można znaleźć na stronach 
Urzędów Gmin.

Robert Pindor
Przewodniczący Rady Społecznej CPK

Z PRAC RADY GMINY Teresin
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PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY 

w NIEPOKALANOWIE
styczeń – czerwiec
sierpień – grudzień

WTOREK 16.00-18.00

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
URZĄD GMINY TERESIN

sala nr 6 /parter/
styczeń – lipiec

wrzesień – grudzień
ŚRODA 16.00-18.00

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

W GODZINACH PRACY URZĘDU  
GMINY TERESIN

661 500 587

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 2 października 2019 roku o godzinie 9.30 
rozmowa o partnerskiej współpracy Gminy Tere-
sin z bułgarską Gminą Szabła

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek 11 października 2019 roku o  godzinie 
13.10 rozmowa o partnerskiej współpracy Gminy 
Teresin z bułgarską Gminą Szabła

94,9 FM 102,7 FM

Prosto
z Gminy
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Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zawiada-
mia o przystąpieniu do opracowania projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmujące-
go część obrębu Paprotnia w zakresie dzia-
łek nr 172/3, 172/4, 172/5 oraz część dzia-
łek nr 172/2 i 174 oraz, że w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i 
jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr 
IX/103/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 27 
czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania  przestrzennego gminy Tere-
sin obejmującego część obrębu Paprotnia 
w zakresie działek nr 172/3, 172/4, 172/5 
oraz część działek nr 172/2 i 174 oraz, że 
wszczęto przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skut-
ków realizacji ustaleń wyżej wymienionego 
planu.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zawiada-
mia o przystąpieniu do opracowania pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Teresin 
obejmującego część wsi Seroki Parcela oraz, 
że w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie zamieszczono 
Uchwałę Nr IX/104/2019 Rady Gminy Tere-
sin z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Teresin obejmującego 
część wsi Seroki Parcela oraz, że wszczęto 
przeprowadzenie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko skutków realiza-
cji ustaleń wyżej wymienionej zmiany planu.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 
z późn. zm.), Wójt Gminy Teresin zawiada-
mia o przystąpieniu do opracowania projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Teresin obejmujące-
go część obrębów Pawłowice i SHRO Paw-
łowice oraz, że w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowisku i jego ochro-
nie zamieszczono Uchwałę Nr IX/105/2019 
Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2019 
roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego gminy Teresin obejmujące-
go część obrębów Pawłowice i SHRO Paw-
łowice oraz, że wszczęto przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko skutków realizacji ustaleń wyżej 
wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
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Wspaniała atmosfera, doping publiczności i zdrowy duch rywalizacji – to wszystko towarzyszyło Gminnym Zawodom Sportowo-
-Pożarniczym, które odbyły się w sobotę 7 września na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. Do rywalizacji 
przystąpiło 7 jednostek. Dodatkowo w zawodach wzięły udział dwie drużyny kobiece z Budek Piaseckich i Teresina. 

Zawody gminne były eliminacjami do zawodów powiatowych. Pierwszego miejsca z zeszłego roku bronili druhowie z OSP Paprotnia, 
którzy mają zagwarantowany udział w zawodach powiatowych. Jak poinformował komendant gminny Dariusz Tartanus, w grupie senior-
skiej, gdzie jest 7 gmin na terenie powiatu, Teresin będzie mógł wystawić aż 2, czyli najlepszy zespół poza drużyną z Paprotni.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Dzięki sprzyjającej, 
słonecznej pogodzie i dobrej, a przede wszystkim suchej nawierzchni toru, nikt nie uległ wypadkowi, a rywalizacja pomiędzy drużynami 
dostarczyła kibicom wielu emocji. Komisję Sędziowską powołał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Wiesław Gorzki, a jej 
skład stanowili pracownicy sochaczewskiej komendy z sędzią głównym kpt. Michał Jakubiakiem na czele. Trzeci raz z rzędu najlepsi oka-
zali się zawodnicy z Paprotni. Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele OSP Budki Piaseckie, którzy razem z OSP Paprotnia będą 
rywalizować na szczeblu powiatowym.

Szczegółowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Grupa A (mężczyźni): Grupa C (kobiety)
1. OSP Paprotnia –  96,06 pkt
2. OSP Budki Piaseckie – 100,58 pkt
3. OSP Teresin – 108,05 pkt
4. OSP Szymanów – 110,13 pkt
5. OSP Mikołajew – 111,98 pkt

1. OSP Budki Piaseckie – 120,80 pkt
2. OSP Teresin – 156,89 pkt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gr. 2 – chłopcy (16 – 17 lat): Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze gr. 1 – chłopcy (12- 15 lat):
1. OSP Budki Piaseckie – 104,84 pkt
2. OSP Szymanów – 109,76 pkt

1. OSP Szymanów – 97,12 pkt
2. OSP Budki Piaseckie – 102,49 pkt

 
Zawodom przyglądał się wójt Gminy Teresin. Nie zabrakło również władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Prezesem 

Powiatowym dh. Andrzejem Tkaczykiem oraz Prezesów i Naczelników jednostek OSP Gminy Teresin. Komendę Powiatową PSPw Socha-
czewie reprezentował Komendant Powiatowy st. bryg. Piotr Piątkowski. Znamienici goście wręczyli zawodnikom okazałe puchary. Wójt 
Marek Olechowski, gratulując uczestnikom i zwycięzcom zawodów, podkreślił że są chlubą naszej gminy. Życzył wszystkim strażakom 
satysfakcji z pełnionej misji, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów.

Redakcja

Strażacy na start!  
OSP Paprotnia znów najlepsza!
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Na te zawody strażacy ochotnicy z powiatu sochaczewskiego czekają cały rok. W sobotnie przedpołudnie 14 września na sta-
dionie GOSiR w Teresinie już po raz dwunasty odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Był to swego rodzaju finał tegorocznych zmagań strażaków ochotników z naszego 
powiatu. Na stadionie w Teresinie rywalizowały drużyny, które w gminnych zawodach znalazły się na najwyższych stopniach podiów. 
Gminę Teresin reprezentowały jednostki OSP z Paprotni oraz Budek Piaseckich.

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Socha-
czewie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Gminy Teresin. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

W otwarciu udział wzięły wszystkie drużyny startujące w zawodach, zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu 
sochaczewskiego. Swoją obecnością zawody uświetnili poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Adam Orliński, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, Starosta Sochaczewski 
Jolanta Gonta oraz wójtowie z terenu powiatu sochaczewskiego, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Linarda. Nie zabrakło również władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z 
Prezesem Powiatowym dh. Andrzejem Tkaczykiem, podinspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kry-
zysowego, komendantem gminnym OSP w Teresinie Dariuszem Tartanusem oraz Prezesów i Naczelników jednostek OSP powiatu socha-
czewskiego. Komendę Powiatową PSP w Sochaczewie reprezentowali Komendant Powiatowy st. bryg. Piotr Piątkowski i jego zastępca st. 
bryg. Mirosław Gorzki.

Zawody po raz kolejny zdominowała drużyna OSP Paprotnia, która udowodniła, że nie ma od niej lepszej! W nagrodę  będzie reprezen-
towała powiat sochaczewski podczas Finału VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Równie wyśmienicie zaprezentowali się 
zawodnicy OSP Budki Piaseckie, którzy stanęli na czele rywalizacji w grupach młodzieżowych 12-15 i 16-17. W tej kategorii drugie miejsce 
wywalczyli młodzi strażacy z OSP Szymanów. OSP Budki Piaseckie wygrały także rywalizację w kategorii kobiet. Okazuje się zatem, że 
strażacy w Gminie Teresin należą do najlepiej wyszkolonych w powiecie sochaczewskim.

Po zakończeniu sportowej rywalizacji, drużyny biorące udział w zawodach otrzymały ufundowane przez sponsorów nagrody pieniężne 
oraz rzeczowe, jak również puchary i pamiątkowe dyplomy.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do obserwowania zmagań strażaków-ochotników na najwyższym poziomie oraz spróbowania 
strażackiej grochówki, zapewnionej przez Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego.

Redakcja 
Foto: OSP Paprotnia,

B. Staniaszek

XII Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze Teresin ‘2019.

OSP Paprotnia ponownie Mistrzem!
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Na te zawody strażacy ochotnicy z powiatu sochaczewskiego czekają cały rok. W sobotnie przedpołudnie 14 września na sta-
dionie GOSiR w Teresinie już po raz dwunasty odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Był to swego rodzaju finał tegorocznych zmagań strażaków ochotników z naszego 
powiatu. Na stadionie w Teresinie rywalizowały drużyny, które w gminnych zawodach znalazły się na najwyższych stopniach podiów. 
Gminę Teresin reprezentowały jednostki OSP z Paprotni oraz Budek Piaseckich.

Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Socha-
czewie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Gminy Teresin. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

W otwarciu udział wzięły wszystkie drużyny startujące w zawodach, zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu 
sochaczewskiego. Swoją obecnością zawody uświetnili poseł na Sejm RP Maciej Małecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Adam Orliński, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, Starosta Sochaczewski 
Jolanta Gonta oraz wójtowie z terenu powiatu sochaczewskiego, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Linarda. Nie zabrakło również władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z 
Prezesem Powiatowym dh. Andrzejem Tkaczykiem, podinspektorem ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kry-
zysowego, komendantem gminnym OSP w Teresinie Dariuszem Tartanusem oraz Prezesów i Naczelników jednostek OSP powiatu socha-
czewskiego. Komendę Powiatową PSP w Sochaczewie reprezentowali Komendant Powiatowy st. bryg. Piotr Piątkowski i jego zastępca st. 
bryg. Mirosław Gorzki.

Zawody po raz kolejny zdominowała drużyna OSP Paprotnia, która udowodniła, że nie ma od niej lepszej! W nagrodę  będzie reprezen-
towała powiat sochaczewski podczas Finału VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Równie wyśmienicie zaprezentowali się 
zawodnicy OSP Budki Piaseckie, którzy stanęli na czele rywalizacji w grupach młodzieżowych 12-15 i 16-17. W tej kategorii drugie miejsce 
wywalczyli młodzi strażacy z OSP Szymanów. OSP Budki Piaseckie wygrały także rywalizację w kategorii kobiet. Okazuje się zatem, że 
strażacy w Gminie Teresin należą do najlepiej wyszkolonych w powiecie sochaczewskim.

Po zakończeniu sportowej rywalizacji, drużyny biorące udział w zawodach otrzymały ufundowane przez sponsorów nagrody pieniężne 
oraz rzeczowe, jak również puchary i pamiątkowe dyplomy.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do obserwowania zmagań strażaków-ochotników na najwyższym poziomie oraz spróbowania 
strażackiej grochówki, zapewnionej przez Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego.

Redakcja 
Foto: OSP Paprotnia,

B. Staniaszek

XII Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze Teresin ‘2019.

OSP Paprotnia ponownie Mistrzem!

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Teresin

z dnia 9 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Teresin podaje 

do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwo-
du głosowa-

nia
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Teresin Aleja Ks. Druckiego-Lubeckiego Aleja XX-lecia, 
Guzowska, Świętokrzyska,  
1 Maja, Krótka, Lipowa, Szymanowska  
1 - 45, 47 - 55, Torowa, Wąska, Załamana, Zielona, Tere-
sin-Gaj ul. Książęca, Lazurowa 1 - 19 numery nieparzyste

Szkoła Podstawowa w Teresinie, Aleja XX-lecia 2,  
96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

2

Teresin: 3 Maja, Akacjowa, Dębowa, Długa od 40 do 
końca, Działkowa, Graniczna od 36 do końca, Kaska, 
Kasztanowa, Poprzeczna, Szymanowska 46, od 57 do koń-
ca, Teresińska, Wiśniowa, 15 Sierpnia, Baśniowa, Brata 
Cherubina Pawłowicza, Długa 1 - 39, Graniczna 1 - 35, 
Kwiatowa, Pocztowa, Rynkowa, Szkolna, Warszawska

Szkoła Podstawowa w Teresinie, Aleja XX-lecia 2,  
96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

3

Granice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywouste-
go, Graniczna, Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, 
Nowa, Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Bato-
rego, Strażacka, Wiejska, Wiktorii, Wschodnia, Zaciszna, 
Granice 1A, 1B, 54, Elżbietów 1 - 73, od 75 do końca, Gaj, 
Teresin-Gaj: posesje bez ulicy, Gajowa, Lazurowa od 21 
numery nieparzyste do końca, Nadrzeczna, Słowikowa, 
Spacerowa, Tęczowa, Trakt św. Jana Pawła II, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa w Teresinie, Aleja XX-lecia 2,  
96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

4 Budki Piaseckie, Stara Piasecznica, Dębówka, Kawę-
czyn, Witoldów, Nowa Piasecznica

Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich,  
Budki  "Piaseckie 17, 96-516 Szymanów

5 Szymanów, Elżbietów 74, Maurycew, Mikołajew, Paw-
łówek, Skrzelew, Skotniki, Strugi

Szkoła Podstawowa Szymanowie, ul. Szkolna 35,  
96-516 Szymanów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

6

Paprotnia: Bursztynowa, Cicha, Cmentarna, Klono-
wa, Koralowa, Krańcowa, Ojca Maksymiliana Kolbego, 
Okrężna, Perłowa, Piaskowa, Poziomkowa, Słoneczna, 
Srebrna, Świerkowa, Brzozowa, Daleka, Generała Wła-
dysława Andersa, Gnatowicka, Kampinoska, Leśna, Miła, 
Ogrodowa, Parkingowa, Polna, Projektowana IV, Radosna, 
Sadowa, Skośna, Sochaczewska, Spacerowa, Środkowa, 
Tęczowa, Topolowa, Wesoła, Wypoczynkowa, Zachodnia, 
Ziołowa, Żytnia

Szkoła Podstawowa w Paprotni, Paprotnia  
ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

7
Nowe Gnatowice, Nowe Paski, Stare Paski, Topołowa, 

Granice posesje bez ulicy (oprócz numerów 1A, 1B i 54), 
Familijna, Fińska, Jałowcowa, Malinowa, Modrzewiowa, 
Rajska, Rubinowa, Świerkowa, Złota; Izbiska, Maszna, 
Pawłowice: 72 - 95

Szkoła Podstawowa w Paprotni, Paprotnia  
ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych

8 Lisice, Pawłowice: 1 - 71, od 96 do końca, Seroki-Wieś, 
Ludwików, Seroki-Parcela

Szkoła Podstawowa w Paprotni, Paprotnia  
ul. Sochaczewska 10, 96-515 Teresin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych
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Prosto z Gminy

Jest nauczycielem z 15 letnim stażem. 
Ma bogate doświadczenie, ale także sze-
rokie wykształcenie w zakresie edukacji 
i oświaty. Stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Szymanowie objął po raz 
drugi po pomyślnie przebytym konkursie. 
W krótkiej rozmowie poprosiliśmy pana 
dyrektora, żeby przedstawił przyszłość i 
pomysł na funkcjonowanie szymanow-
skiej placówki.

Prosto z Gminy: Jakie cele stawia Pan 
przed sobą jako dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Szymanowie?

Jarosław Żejmo: Triada - bezpieczeństwo 
i promocja zdrowia, nowoczesny patrio-
tyzm i tradycyjne wychowanie oraz przy-
gotowanie do życia w społeczeństwie – to w 
zasadzie misja naszej szkoły. Są to jednocze-
śnie cele i kryjące się za nimi wartości i idee, 

Wywiad z Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie

panem Jarosławem Żejmą
które chciałbym wraz z moimi koleżankami 
i kolegami przekazać uczniom. 

PzG: Czy są jakieś wzorce z Pana dotych-
czasowej kariery zawodowej, które będzie 
Pan wdrażał w Szymanowie

JŻ: Oczywiście – trochę już żyję  na tym 
świecie, niejedno  widziałem i słyszałem, 
przeczytałem kilka książek (mam nadzieję, 
że ze zrozumieniem). Fundamentalne wzor-
ce to te wyniesione z domu – tzw. kindersz-
tuba. Na to nakładają się wzorce związane 
z ideami, którymi nasiąkałem – chrześci-
jaństwo, w późniejszym etapie idee filozo-
ficzne, pedagogiczne, społeczne etc. No, ale 
najważniejsze to być po prostu wiernym 
sobie i przyzwoitym (tak mawiał Zbigniew 
Herbert – mój ukochany poeta); oraz umieć 

„zachować się jak trzeba”  (to słowa Danuty 
Siedzikówny - niezłomnej Inki).

PzG: Panie Dyrektorze, proszę nam po-
wiedzieć czy i jakie są różnice w funkcjo-
nowaniu szkoły po dwóch latach reformy? 
Jak likwidacja gimnazjów i wprowadze-
nie 8-klasowej szkoły podstawowej wpły-
nęło na zakres obowiązków nauczycieli i 
uczniów?

JŻ: Akurat nasza placówka przeszła „nie-
złą szkołę” przez dwa lata reformy… Na-
uczyciele musieli przemieszczać się między 
dwoma budynkami, co utrudniało planowa-

nie zajęć i dyżurów, ale także pracę wycho-
wawców. A jest to, proszę mi wierzyć, tylko 
wąski wycinek problemów z którymi bory-
kaliśmy się na co dzień. Obecnie klasy 1-8 
są w jednym budynku, natomiast oddział 
przedszkolny znajduje się w drugim budyn-
ku (byłe gimnazjum). Myślę, że takie roz-
wiązanie jest optymalne. Czy są różnice w 
funkcjonowaniu szkół? Myślę, że nie aż tak 
duże – jako nauczyciele i pracownicy szkoły 
dokładamy wszelkich starań, by uczniowie 
czuli się komfortowo i bezpiecznie. Myślę 
też, że stoi przed nami (ale także przed in-
nymi „nowymi” podstawówkami) bardzo 
ważne zadanie – budowa nowej tożsamości 
szkoły ośmioklasowej (czym ona ma być, 
jak ma odpowiadać na wyzwania współcze-
snego świata), która musi siłą rzeczy różnić 
się od szkoły sześcioklasowej i gimnazjum.

PzG: Takie samo pytanie zadałem dy-
rektor SP w Teresinie. Każda szkoła chce 
jakoś wyróżniać się - w gminie, w powiecie 
czy w województwie. Czym wg Pana wyróż-
nia się Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Szymanowie?

JŻ: Myślę, że naszym wyróżnikiem jest 
brak anonimowości uczniów – nauczyciele 
znają bardzo dobrze swoich podopiecznych, 
rozmawiają z nimi na przerwach, doradza-
ją… Myślę także, że wyróżniamy się jakością 
organizowanych uroczystości – przygoto-

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 30 

września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacz-

nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Teresin najpóźniej do dnia 4 paździer-

nika 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Teresin
Marek OLECHOWSKI
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Numer 09/2019

nie zajęć i dyżurów, ale także pracę wycho-
wawców. A jest to, proszę mi wierzyć, tylko 
wąski wycinek problemów z którymi bory-
kaliśmy się na co dzień. Obecnie klasy 1-8 
są w jednym budynku, natomiast oddział 
przedszkolny znajduje się w drugim budyn-
ku (byłe gimnazjum). Myślę, że takie roz-
wiązanie jest optymalne. Czy są różnice w 
funkcjonowaniu szkół? Myślę, że nie aż tak 
duże – jako nauczyciele i pracownicy szkoły 
dokładamy wszelkich starań, by uczniowie 
czuli się komfortowo i bezpiecznie. Myślę 
też, że stoi przed nami (ale także przed in-
nymi „nowymi” podstawówkami) bardzo 
ważne zadanie – budowa nowej tożsamości 
szkoły ośmioklasowej (czym ona ma być, 
jak ma odpowiadać na wyzwania współcze-
snego świata), która musi siłą rzeczy różnić 
się od szkoły sześcioklasowej i gimnazjum.

PzG: Takie samo pytanie zadałem dy-
rektor SP w Teresinie. Każda szkoła chce 
jakoś wyróżniać się - w gminie, w powiecie 
czy w województwie. Czym wg Pana wyróż-
nia się Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Szymanowie?

JŻ: Myślę, że naszym wyróżnikiem jest 
brak anonimowości uczniów – nauczyciele 
znają bardzo dobrze swoich podopiecznych, 
rozmawiają z nimi na przerwach, doradza-
ją… Myślę także, że wyróżniamy się jakością 
organizowanych uroczystości – przygoto-

wujący nauczyciele dokładają wszelkich sta-
rań, aby przedstawienia, pokazy były wyso-
kiej jakości. Wyróżniamy się także pełnym 
profesjonalizmem w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (wszystkie 
sale dydaktyczne mają tablice multimedial-
ne, laptopy, no i wyszkoloną kadrę). Mamy 
niezłe wyniki egzaminów zewnętrznych 
(trzymamy się  powyżej średniej krajowej z 
języka polskiego i języka angielskiego). Co 
roku organizujemy 5-cio dniową wycieczkę, 
która cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem uczniów. Zapraszamy wybitne oso-
bistości do szkoły na spotkania z uczniami 
(m.in. mistrza olimpijskiego, Artura Par-
tykę). No i najważniejszy projekt ostatnich 
trzech lat – mamy nadzieję we wrześniu 
bieżącego roku otrzymać certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie – prestiżowe wyróż-
nienie, nadawane przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, dla szkół, które promują                        
w swoim środowisku zdrowy tryb życia. Ale 
przede wszystkim wyróżniamy się bardzo 
dobrym, rzetelnym i pomysłowym zespo-
łem – nauczycieli oraz pracowników admi-
nistracji i obsługi,  którym za pracę chciał-
bym bardzo podziękować.

PzG: To ludzie są  źródłem pomysłów i 
potrafią lub nie z sukcesem je realizować. 
Proszę opowiedzieć o niektórych, ważniej-
szych pomysłach oraz ich autorach, reali-
zowanych z sukcesem w kierowanej przez 
Pana placówce.

JŻ: Prowadziliśmy w naszej szkole in-
nowacje pedagogiczne w zakresie języka 
polskiego (dziennikarstwo i retoryka). W 
nauczaniu przedszkolnym (język angielski), 
mamy innowację prowadzoną z sukcesem 
przez panią Martę Maciejewską. Sukcesami 
na szczeblu gminnym i powiatowym może 
pochwalić się pani Agata Dobrzyńska – na-
uczycielka języka polskiego i pedagog, która 
co roku przygotowuje koło teatralne „Ma-
ska”     do występów, także organizuje de-
baty oksfordzkie. Duże sukcesy odnosi pan 
Janusz Przydworski – nasz szkolny maestro, 
nauczyciel muzyki, który przygotowuje soli-
stów i chór do występów na różnych szcze-
blach. Mamy w końcu pana Ryszarda Niedź-
wiedzkiego oraz panią Joannę Kosiorek 

– naszych wuefistów, którzy odnoszą sukcesy 
na szczeblu powiatowym w piłce siatkowej 
i innych dyscyplinach. Pan Ryszard Niedź-
wiedzki prowadzi także w szkole treningi 
z zapasów – i tu pochwalę się jeszcze „cie-
płym” sukcesem – dwóch uczniów naszej 
szkoły Aleksander i Dawid Bielscy zdobyli 
srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski 
uczniów Szkół Podstawowych w Stargardzie. 

PzG: Jak chciałby Pan, żeby pod Pana 
rządami była postrzegana szymanowska 
Szkoła Podstawowa?

JŻ: Jako godna zaufania – żeby rodzic od-
dający ucznia pod naszą opiekę miał poczu-

cie, że swój skarb zostawia we właściwych i 
kompetentnych rękach.

PzG: Szkoły zazwyczaj bardzo dobrze 
radzą sobie z pomocą uczniom ze specyficz-
nymi potrzebami edukacyjnymi.  Są jednak 
także dzieci wybitnie uzdolnione w kon-
kretnych dziedzinach. Rodzice z pewnością 
zapytają, czy dla ich pociech także znajdą 
się w szymanowskiej podstawówce metody 
rozwoju?

JŻ: Częściowo już odpowiedziałem na 
to pytanie nieco wyżej – bo sukcesy szkoły 
i nauczycieli to w końcu sukcesy uczniów 
uzdolnionych w poszczególnych dyscypli-
nach. Oczywiście jako nauczyciele staramy 
się wychwytywać każde uzdolnienie i je 
rozwijać. Dzięki wsparciu Organu Prowa-
dzącego (Gminy Teresin) mamy sporo zajęć 
dodatkowych, także tych przeznaczonych 
na rozwój ucznia. 

PzG: Jakie jest największe marzenie 
związane z kierowaną przez Pana ze szko-
łą? 

JŻ: To proste – chciałbym, żeby ucznio-
wie a później absolwenci naszej szkoły byli 
dobrymi ludźmi i cieszyli się życiem. Reszta 
to są przypisy.

PzG: Odnoszę wrażenie, że poza zawo-
dowym podejściem do bycia dyrektorem, 
ma Pan inklinacje do bycia społecznikiem. 
Czy to jest powodem tak aktywnego uczest-
nictwa w pracach Stowarzyszenia „Teresin- 
nasze korzenie”?

JŻ: Społecznik to chyba za dużo powie-
dziane (w naszej tradycji kulturowej spo-
łecznikami byli ludzie pokroju Bolesława 
Prusa czy Stefana Żeromskiego)… Owszem, 
prezesuję obecnie Stowarzyszeniu „Tere-
sin- nasze korzenie” (choć moje korzenie 
to Olsztyn, a głębiej kresy – Wilno), ale ma 
ono za cel poszerzanie wiedzy o najbliższej 
nam Ojczyźnie – Gminie Teresin w jej histo-
rycznym ujęciu i Dobrach Szymanowskich 

– bo tam sięgają prawdziwe korzenie naszej 
gminy). Chciałbym jako nauczyciel histo-
rii, ale i członek stowarzyszenia przekonać 
szczególnie młodych ludzi, że historia Pol-
ski, to nie tylko historia oficjalna, można 
rzec, państwowa, ale także mikrohistoria, 
historia lokalna – na naszych ziemiach też 
działy się ciekawe rzeczy! I o tym, jako sto-
warzyszenie, chcemy właśnie opowiadać.

PzG: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Daczko



mniał także, jak ciężki był to rok i jakim wyzwaniem była i jest nadal susza. Wójt Olechowski wyraził ogromną wdzięczność za pracę na roli 
i chleb, który dzięki temu wysiłkowi wszyscy możemy spożywać. Bochny chleba upieczone z tegorocznych zbiorów, jako wymowny symbol 
Dożynek, na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy złożyli Starostowie Dożynek. Gospodarze Święta Dożynkowego, jak każe tradycja, 
otrzymanym chlebem podzielili się z zebranymi na placu rekreacyjnym.

Jednym z istotnych punktów programu tegorocznych Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec. : Komisja kon-
kursowa postanowiła wyróżnić wieńce dożynkowe: I miejsce wieniec dożynkowy Sołectwa Nowe Gnatowice, II miejsce wieniec dożynkowy 
Sołectwa Skrzelew, III miejsce wieniec dożynkowy Sołectwa Topołowa.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, składając rolnikom życzenia. Byli wśród nich goście hono-
rowi z Bułgarii, Mirosław Orliński - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, poseł na Sejm RP I kadencji - Tadeusz 

Szymańczak, wójt zaprzyjaźnionej z Teresinem Gminy Łęki Szlacheckie - Piotr Łączny oraz Michał Orliński - dyrektor Biura Poselskiego 
Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, który odczytał specjalny list skierowany do rolników naszej gminy.

Następnie przyszedł czas na wyśmienitą zabawę, o co zadbali prezentujący się na scenie artyści. Dzięki zaangażowaniu Teresińskiego 
Ośrodka Kultury wśród zespołów, które umilały zebranym świętowanie znalazły się m.in. zespół ludowy „Wiskitki”, Pogotowie Artystyczne 
z Łowicza ze specjalnymi programami dożynkowymi zatytułowanymi „Antek i Jagna” oraz „Biesiada po polsku”. Obchody tegorocznego 
Święta Plonów w naszej gminie zwieńczyły koncerty zespołów grających do tańca „Chaber’s” i „Dystans”. Roztańczona widownia długo 
jeszcze po zmroku bawiła się na dechach.

Obchodom tegorocznych Dożynek towarzyszyło również wiele innych atrakcji, jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, płodów rolnych, 
warzyw i kwiatów, park zabaw dla dzieci, stoiska Koła Łowieckiego Grunwald działającego przy KG Policji w Warszawie i Porozumienia 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, punkt medyczny oraz, co najistotniejsze, stoiska z wiktuałami przygotowanymi 
specjalnie na tę okazję przez sołectwa naszej gminy. Tłum licznie przybyłych gości szturmował poszczególne pawilony, aby rozkoszować się 
przysmakami, szczególnie że były one serwowane całkowicie za darmo.

Wójt Marek Olechowski składa serdeczne podziękowania sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tegorocznego Święta Plonów za  przygotowanie przepięknych i bogatych stoisk oraz radosną i przyjazną atmosferę 
podczas Dożynek.

8 września Święto Plonów przeżywała parafia Pawłowice, a tydzień później odbyły się Powiatowe Dożynki w Giżycach w gminie Iłów. 
Teresin reprezentowała delegacja na czele z Gminnymi Starostami i z sołectwa Nowe Gnatowice wraz z wieńcem. 
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12 Prosto z Gminy

Niedzielne Święto Plonów 2019 obchodziliśmy przy pięknej, słonecznej pogodzie. Impreza miała wspaniałą oprawę. 1 września na 
placu rekreacyjnym w Teresinie odbyły się III Dożynki Gminne, podczas których rolnicy dziękowali za tegoroczne plony, a tłumnie 
zgromadzona publiczność miała możliwość skorzystania z wielu ciekawych atrakcji przewidzianych na ten dzień.

Tegoroczne Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył kapelan strażaków o. Wiesław Koc. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele samorządu Gminy oraz zaproszeni Goście. Wśród nich znalazła się m.in. delegacja zaprzyjaźnionej z Teresinem partner-
skiej gminy Szabła w Bułgarii na czele z burmistrzem Marianem Żeczewem oraz przewodniczącą Rady Gminy Jordanką Stoevą - Jordanową.

W trakcie Eucharystii zgromadzeni podziękowali Stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok owocnej pracy. Po zakończonej uroczy-

stości w świątyni ulicami Paprotni i Teresina ruszył barwny dożynkowy korowód złożony m.in. ze Starostów Dożynek, delegacji sołectw, 
pocztów sztandarowych oraz mieszkańców naszej Gminy. Honory gospodarzy pełnili w tym roku państwo Grażyna i Łukasz Grzegorkowie 
z Elżbietowa, którzy od 18 lat prowadzą własne gospodarstwo rolne o powierzchni 37 ha, specjalizujące się w produkcji ziemniaków jadal-
nych, kukurydzy i zbóż.

W miasteczku dożynkowym rolników, mieszkańców oraz zaproszonych gości powitali: wójt Marek Olechowski i przewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Linard. Włodarz Gminy Teresin, dziękując rolnikom za ich trud i wysiłek, podkreślił rolę i znaczenie pracy rolnika. Wspo-

Święto Plonów 2019
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Święta Plonów w naszej gminie zwieńczyły koncerty zespołów grających do tańca „Chaber’s” i „Dystans”. Roztańczona widownia długo 
jeszcze po zmroku bawiła się na dechach.
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specjalnie na tę okazję przez sołectwa naszej gminy. Tłum licznie przybyłych gości szturmował poszczególne pawilony, aby rozkoszować się 
przysmakami, szczególnie że były one serwowane całkowicie za darmo.

Wójt Marek Olechowski składa serdeczne podziękowania sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania tegorocznego Święta Plonów za  przygotowanie przepięknych i bogatych stoisk oraz radosną i przyjazną atmosferę 
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„POZNAJ SWOICH PRZODKÓW"
–  ZAPRASZAMY  NA WARSZTATY GENEALOGICZNE 

Teresiński Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie ,,Teresin – nasze korzenie ‘’ zapraszają na warsztaty genealogiczne ,, Poznaj swoich 
przodków ‘’ prowadzone przez Bogusława Kwiatkowskiego, historyka - autora wielu publikacji regionalnych, archeologa, muzealnika, 
pasjonata genealogii.

 Warsztaty genealogiczne to cykl trzech spotkań ( po ok. 1,5 godziny ). 
W programie m.in.:
• Dlaczego warto znać przeszłość swojej rodziny ?
• Poszukiwanie przodków – od czego zacząć ?
• Korzystanie z archiwów państwowych i kościelnych.
• Problematyka metryk w języku polskim, rosyjskim, łacińskim.
• Przydatne strony internetowe.
• Jak tworzyć drzewo genealogiczne ?
• Czy i kiedy warto skorzystać z profesjonalnej firmy genealogicznej ?
Warsztaty odbywać się będą  w budynku Dworca TO Kultura w Teresinie ( sala w podziemiach ) w październiku: 8 X, 16 X i 22 X. 

Początek godzina 17.30. Koszt całości 30 zł, seniorzy 20 zł, młodzież ucząca się 10 zł. Zapisy i opłata - na I spotkaniu 8 października. 
Ilość miejsc ograniczona.
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Prosto z Gminy

Pod koniec wakacji na terenie Granic zagościł projekt pn. "Adrenalina -spotkanie z surwiwa-
lem". W ciągu serii szkoleń i spotkań  na terenie gmin: Teresin, Rybno, Nowa Sucha i Baranów 
uczestnicy z różnych grup społecznych, w różnym wieku oraz osoby z niepełnosprawnościa-
mi, mieli okazję zapoznać się z bardzo oryginalną tematyką surwiwalu. Każde spotkanie na 
swój sposób przynosiło ogromne emocje i radość oraz w 
wymierny sposób kształtowało postawy proekologiczne 
uczestników. Podsumowanie projektu - Bieg surwiwa-
lowy - został zrealizowany w Ośrodku Formacyjnym 
Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. Była 
zabawa na stanowiskach linowych, strzelanie z łuku, 
rozpalanie ognia krzesiwem, ale też nauka - pierwsza 

pomoc w nagłych wypadkach i profilaktyka antyalkoholowa - świat widziany przez alkogogle. Ope-
racja miała na celu realizację projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskie-
go pn. „Aktywnie z LGD” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”. Projekt "Adrenalina - spotkanie z surwiwalem" był realizowany w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemia Chełmońskiego.

Julian Andryszczyk

Już po raz 23  Urząd Gminy Teresin organizował wypoczynek letni dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych. W tym roku   dzieci  z terenu naszej Gminy  spędziły kolonie 
letnie w Ośrodku Wczasowym „ WRZOS”  w nadmorskim Łukęcinie. Miejscowość 
letniskowa położona na wybrzeżu trzebiatowskim między Dziwnówkiem a Pobiero-
wem słynąca z pięknej, piaszczystej plaży , sosnowych lasów oraz  leczniczego mi-
kroklimatu gościła nas od 15.07. 2019 r. – 24.07.2019r.  Grupa wyjazdowa  liczyła 24 
uczestników.

Odwiedziliśmy Park Miniatur Latarni Morskich i Kolejek w Dziwnowie Uczestni-
czyliśmy również w organizowanym w tym mieście Projekcie PLAŻA, co pozwoliło 
nam korzystać z wielu adresowanych do dzieci atrakcji.Będąc w tym rejonie nie mo-
gliśmy nie odwiedzić Międzyzdrojów, gdzie popłynęliśmy w rejs statkiem VIKING, 
łącząc to ze  spacerem po  MOLO i urokliwym kurorcie. Poza  programem  tury-
styczno- krajoznawczym kąpaliśmy się w morzu, naszym ośrodkowym   basenie, ła-

paliśmy promienie słoneczne, rzeźbiliśmy w piasku, zbieraliśmy muszelki.  Próbowaliśmy  również swoich sił podczas prezentacji talentów,  
bitwy balonowej czy skacząc na trampolinach. Osładzaliśmy sobie życie goframi i lodami, a wieczorne grillowania i spacery przy zachdzie 
słońca  pozostawiły niezapomniane wspomnienia…

I jeszcze jedno. Słoneczna  pogoda i co najważniejsze -  FANTASTYCZNA ZINTEGROWANA GRUPA.
Maria Wójcicka

Koło Łowieckie Grunwald, działające przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie, 
prowadzi w bieżącym roku dużą akcję re-introdukcji bażantów. Takie akcje odbywają się 
co kilka lat, ale tegoroczne przedsięwzięcie ma wyjątkowy rozmach, ponieważ na nasze 
pola zostanie wypuszczonych około 800 sztuk młodych ptaków. Akcja odbywa się etapo-
wo – co kilka tygodni wypuszczane są kolejne zwierzęta. Do tej pory „w świat” poleciało 
już ponad 600 ptaków.

 Na początku br., podczas Walnego Zebrania członków Koła, Pan Tomasz Brzeski, 
mieszkaniec naszej gminy, zgłosił do realizacji projekt pod nazwą Fundusz Rozwoju Ba-
żanta. Miał on polegać na uzupełnieniu obwodów łowieckich, gdzie w ostatnich latach 
nastąpiło silne wyniszczenie bażanta. Ma to związek zarówno z aktywnością drapieżni-
ków (np. lisy), ale też działalnością człowieka (rolnictwo, przemysł).

 Pan Tomasz dostał „zielone światło”, powołał kilkuosobową grupę do pomocy i w tym sezonie prowadzi aktywną akcję re-introdukcji 
bażantów w obwodach łowieckich nr 417 i 401 (obszar terytorialny Gminy Baranów, Teresin i Kampinos).

 Młode, 8 i 10 tygodniowe bażanty zostały zakupione w Ośrodku Hodowli Zwierzyny PZŁ Gradów. Jak podkreśla Pan Tomasz, ptaki są 
bardzo dobrze odchowane i przygotowane do wypuszczenia na pola, za co szczególne należy podziękować Dyrektorowi OHZ Gradów, Panu 
Pawłowi Tomaszewskiemu. Warto zauważyć, że wszystkie te działania są finansowane z własnych środków Koła Łowieckiego Grunwald.

 Tomasz Brzeski, „kierownik” projektu re-introdukcji bażantów dziękuje członkom koła za aktywną pomoc w przeprowadzeniu akcji: 
Panu Markowi Misiakowi, Panu Grzegorzowi Gmurkowi, Panu Piotrowi Chmielewskiemu z synem oraz Panu Krzysztofowi Turowskiemu 
z synem.

Źródło: teresin24

Są w naszej gminie miejsca, w których sąsiedzka integracja znacznie wykracza poza granice 
grzecznościowych formułek. Należy do nich sołectwo Gaj, w którym od kilkunastu już lat od-
bywa się spotkanie integracyjne mieszkańców tej niewielkiej wsi.

31 sierpnia, przy sprzyjającej pogodzie, mieszkańcy Gaju spotkali się, aby świętować oddanie 
do użytku nowej wiaty piknikowej, której budowa sfinansowana została ze środków funduszu 
sołeckiego Gminy Teresin. Przez trzy kolejne soboty mieszkańcy Gaju społecznie budowali od 
podstaw miejsce, w którym będą mogli spotykać się  i integrować ze sobą. Efekt ich pracy jest 
naprawdę imponujący. Motorem napędowym tego przedsięwzięcia, jak zresztą wielu innych, 
jest wieloletnia sołtys Mirosława Brodowska, która swoją energią i chęcią działania na rzecz 
wspólnego dobra zaraża swoich bliższych i dalszych sąsiadów.

- Inicjatywa taka jak ta, jest szczególnie cenna i ważna zwłaszcza dla nas, małych społeczności 
wiejskich. Dzięki takim spotkaniom, możemy dzielić się pomysłami, korzystać ze swojego doświadczenia, wspierać się i wzajemnie sobie poma-
gać. Praca nad wiatą piknikową stała się okazją, by wyznaczyć wspólne kierunki działań, bo przecież wszystkim nam przyświeca ten sam cel, 
aby mieszkańcom naszej wsi żyło się lepiej i ciekawiej - powiedziała naszej redakcji sołtys Gaju  Mirosława Brodowska.

Rada Gminy Teresin, podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, dała możliwość miesz-
kańcom sołectw naszej gminy wyboru przedsięwzięć, które chcieliby, aby na ich terenie zostały zrealizowane. I właśnie dzięki temu w 
sołectwie Gaj podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że część środków funduszu sołeckiego na 2019 rok zostanie przeznaczona na 
wybudowanie wiaty piknikowej, służącej organizacji  imprez integracyjnych dla mieszkańców tego sołectwa.

Celem imprezy, podobnie jak i poprzednich pikników, było zachęcenie do wspólnego spędzania czasu mieszkańców Gaju, dobra zabawa 
i integracja mieszkańców sołectwa. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, sekretarz Grażyna Cier-
pis - Przysucha, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak, radny Grzegorz Wychowaniec. Nad całością czuwała 
sołtys  Brodowska i rada sołecka Podczas imprezy można było skosztować pysznego żurku, mięs i wędlin z grilla, domowych przetworów 
oraz ciast.

Można śmiało powiedzieć, że organizacja pikniku wpłynęła na integrację mieszkańców Gaju i zacieśniła więzi między całymi rodzinami.
Redakcja

Adrenalina - spotkanie z surwiwalem

Kolonijnych wspomnień czar...

W zgodzie z naturą. Re-introdukcja bażantów

W sobotę, 7 września, na terenie dawnego boiska sportowego w Pawłowicach od była 
się pierwsza impreza integracyjna pod nazwą „Ballada Pawłowicka”. Do wspólnej zaba-
wy zapraszali Sołtysi Pawłowic i niedalekich Izbisk. Spotkanie było okazją do lepszego 
poznania się oraz integracji.

 Każdy, czy duży, czy mały, mógł znaleźć coś dla siebie – na imprezie nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, ale także zabaw i konkursów dla dorosłych. Poza tym w gotowości 
czekały bryczki konne, a do wspólnego biesiadowania zapraszały bogato zastawione sto-
ły.  Wielkie gratulacje należą się pomysłodawcom i organizatorom spotkania!
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Już po raz 23  Urząd Gminy Teresin organizował wypoczynek letni dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych. W tym roku   dzieci  z terenu naszej Gminy  spędziły kolonie 
letnie w Ośrodku Wczasowym „ WRZOS”  w nadmorskim Łukęcinie. Miejscowość 
letniskowa położona na wybrzeżu trzebiatowskim między Dziwnówkiem a Pobiero-
wem słynąca z pięknej, piaszczystej plaży , sosnowych lasów oraz  leczniczego mi-
kroklimatu gościła nas od 15.07. 2019 r. – 24.07.2019r.  Grupa wyjazdowa  liczyła 24 
uczestników.

Odwiedziliśmy Park Miniatur Latarni Morskich i Kolejek w Dziwnowie Uczestni-
czyliśmy również w organizowanym w tym mieście Projekcie PLAŻA, co pozwoliło 
nam korzystać z wielu adresowanych do dzieci atrakcji.Będąc w tym rejonie nie mo-
gliśmy nie odwiedzić Międzyzdrojów, gdzie popłynęliśmy w rejs statkiem VIKING, 
łącząc to ze  spacerem po  MOLO i urokliwym kurorcie. Poza  programem  tury-
styczno- krajoznawczym kąpaliśmy się w morzu, naszym ośrodkowym   basenie, ła-

paliśmy promienie słoneczne, rzeźbiliśmy w piasku, zbieraliśmy muszelki.  Próbowaliśmy  również swoich sił podczas prezentacji talentów,  
bitwy balonowej czy skacząc na trampolinach. Osładzaliśmy sobie życie goframi i lodami, a wieczorne grillowania i spacery przy zachdzie 
słońca  pozostawiły niezapomniane wspomnienia…

I jeszcze jedno. Słoneczna  pogoda i co najważniejsze -  FANTASTYCZNA ZINTEGROWANA GRUPA.
Maria Wójcicka

W niedzielę 8 września po raz pierwszy w Parku Rozrywki Julinek odbył się Powiato-
wy EKO-PIKNIK. Park Rozrywki Julinek jest największą tego typu atrakcją w regionie 
Mazowsza i jednym z największych w Polsce. W miejscu niegdyś kojarzonym wyłącznie ze 
stacjonarną bazą cyrkową, słynną na całą Europę, organizatorzy imprezy, Powiat Warszaw-
ski - Zachodni, Gmina Leszno oraz Gmina Teresin, postanowili przygotować wydarzenie 
adresowane do całych rodzin. Choć pogoda nie rozpieszczała, w niedzielne popołudnie do 
Julinka zawitało wielu gości. Uroczystego otwarcia  dokonali: Grzegorz Banaszkiewicz – wójt 
gminy Leszno, Marek Olechowski – wójt gminy Teresin oraz Paweł Białecki - wicestarosta 
powiatu warszawskiego zachodniego.

W programie zaplanowano mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci i dorosłych. Można było 
bezpłatnie skorzystać ze stałych atrakcji Parku Rozrywki, m.in. jednego z największych w Polsce parków linowych ze 138 przeszkodami na 7 
trasach liczących łącznie ponad kilometr długości, krainy dmuchańców, w której znajduje się aż kilkanaście dmuchanych zabawek o różnej 
tematyce, a jej największym hitem jest ogromna wodna zjeżdżalnia hippo slide, skoczni bungee, pola do mini golfa, placu zabaw z ogromną 
poduchą do skakania oraz mini tyrolki. W trakcie imprezy można było też podziwiać pokazy sztuki cyrkowej. 

Misja Kampinos wraz z Powiatem Warszawskim Zachodnim przygotowała Jarmark Produktów Regionalnych, na którym nie zabrakło 
stoisk ze zdrową żywnością, produktami regionalnymi oraz rękodziełem. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zgłodniali i spragnieni chętnie 
korzystali z czasowych stoisk gastronomicznych rozlokowanych na terenie całego Parku albo wybierali te stałe, gdzie można było spróbo-
wać przepysznych potraw z grilla, czy specjałów kuchni włoskiej. 

Na piknikowej scenie zaprezentowały się zespoły: Dynamic, Kontrapunkt, Dejw, Freaky Boys. Było też coś na ludową nutę. Grupa „Oża-
rowiacy” przedstawiła program złożony z polskich pieśni i tańców ludowych oraz polskich tańców narodowych. Na scenie nie zabrakło 
artystów z Teresina - wyśmienicie zaprezentowały się zespoły „FaDUR9” oraz „TELESCOPE” działające w Teresińskim Ośrodku Kultury 
pod instruktorską opieką Jakuba Kamińskiego. Tegoroczny EKO-PIKNIK zakończył występ gwiazdy wieczoru zespołu Enej.

Redakcja

Są w naszej gminie miejsca, w których sąsiedzka integracja znacznie wykracza poza granice 
grzecznościowych formułek. Należy do nich sołectwo Gaj, w którym od kilkunastu już lat od-
bywa się spotkanie integracyjne mieszkańców tej niewielkiej wsi.

31 sierpnia, przy sprzyjającej pogodzie, mieszkańcy Gaju spotkali się, aby świętować oddanie 
do użytku nowej wiaty piknikowej, której budowa sfinansowana została ze środków funduszu 
sołeckiego Gminy Teresin. Przez trzy kolejne soboty mieszkańcy Gaju społecznie budowali od 
podstaw miejsce, w którym będą mogli spotykać się  i integrować ze sobą. Efekt ich pracy jest 
naprawdę imponujący. Motorem napędowym tego przedsięwzięcia, jak zresztą wielu innych, 
jest wieloletnia sołtys Mirosława Brodowska, która swoją energią i chęcią działania na rzecz 
wspólnego dobra zaraża swoich bliższych i dalszych sąsiadów.

- Inicjatywa taka jak ta, jest szczególnie cenna i ważna zwłaszcza dla nas, małych społeczności 
wiejskich. Dzięki takim spotkaniom, możemy dzielić się pomysłami, korzystać ze swojego doświadczenia, wspierać się i wzajemnie sobie poma-
gać. Praca nad wiatą piknikową stała się okazją, by wyznaczyć wspólne kierunki działań, bo przecież wszystkim nam przyświeca ten sam cel, 
aby mieszkańcom naszej wsi żyło się lepiej i ciekawiej - powiedziała naszej redakcji sołtys Gaju  Mirosława Brodowska.

Rada Gminy Teresin, podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, dała możliwość miesz-
kańcom sołectw naszej gminy wyboru przedsięwzięć, które chcieliby, aby na ich terenie zostały zrealizowane. I właśnie dzięki temu w 
sołectwie Gaj podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że część środków funduszu sołeckiego na 2019 rok zostanie przeznaczona na 
wybudowanie wiaty piknikowej, służącej organizacji  imprez integracyjnych dla mieszkańców tego sołectwa.

Celem imprezy, podobnie jak i poprzednich pikników, było zachęcenie do wspólnego spędzania czasu mieszkańców Gaju, dobra zabawa 
i integracja mieszkańców sołectwa. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, sekretarz Grażyna Cier-
pis - Przysucha, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak, radny Grzegorz Wychowaniec. Nad całością czuwała 
sołtys  Brodowska i rada sołecka Podczas imprezy można było skosztować pysznego żurku, mięs i wędlin z grilla, domowych przetworów 
oraz ciast.

Można śmiało powiedzieć, że organizacja pikniku wpłynęła na integrację mieszkańców Gaju i zacieśniła więzi między całymi rodzinami.
Redakcja

Powiatowy EKO-PIKNIK w Parku Rozrywki Julinek

W sobotę, 7 września, na terenie dawnego boiska sportowego w Pawłowicach od była 
się pierwsza impreza integracyjna pod nazwą „Ballada Pawłowicka”. Do wspólnej zaba-
wy zapraszali Sołtysi Pawłowic i niedalekich Izbisk. Spotkanie było okazją do lepszego 
poznania się oraz integracji.

 Każdy, czy duży, czy mały, mógł znaleźć coś dla siebie – na imprezie nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci, ale także zabaw i konkursów dla dorosłych. Poza tym w gotowości 
czekały bryczki konne, a do wspólnego biesiadowania zapraszały bogato zastawione sto-
ły.  Wielkie gratulacje należą się pomysłodawcom i organizatorom spotkania!

„Ballada Pawłowicka”, czyli udana 
integracja w Pawłowicach

Piknik sołecki w Gaju
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Prosto z Gminy

Jak co roku, już od ośmiu lat, spotykamy się, aby wspólnie świętować wydarzenie, jakim jest Narodowe 
Czytanie. Zostało ono zainspirowane przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie kontynuowane jest 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  
Nowele polskie. Prezydent wraz z małżonką dokonali wyboruz ponad stu propozycji tytułów przesłanych 
do Kancelarii Prezydenta. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie także brała czynny udział w tym 
wydarzeniu.  Spotykaliśmy  się 7 września na tarasie widokowym  „Dworca  TO. KULTURA” o godzinie 
1100, gdzie wspólnie czytaliśmy fragmenty ośmiu lektur. Oto one: 

-Dobra pani – Eliza Orzeszkowa (czytała Pani Bożena Dentko, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, 
który działa w Gminnej Bibliotece Publicznejw Teresinie),

- Dym – Maria Konopnicka (czytała Pani Beata Pałuba, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
w Teresinie oraz  przyjaciółka Biblioteki),

-Katarynka – Bolesław Prus (czytał Dawid Szarwas, uczeń klasy Vb ze Szkoły Podstawowej w Teresinie),
- Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) (czytała Pani  Zofia Miazgowska,  członkini Dyskusyjnego Klubu 

Książki, który działa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie),
-Orka – Władysław Stanisław Reymont (czytała Pani Wiesława Szymańska, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Teresinie),
- Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski (czytał Pan  Jarosław Żejmo, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymanowie), 
-Sachem – Henryk Sienkiewicz (czytała Pani Wiesława Koryś, mieszkanka gminy Teresin, przyjaciółka Biblioteki),
-Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski (czytała Pani  Julia Szmidt czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie). 
 Chciałabym  podziękować wszystkim lektorom za wspólne czytanie i upowszechnianie czytelnictwa w naszej gminie. Piękna pogoda 

oraz otoczenie tylko potęgowały wzniosłość wydarzenia.  Dziękuję za tak liczne przybycie wszystkim gościom , a najmłodszej uczestniczce naszego 
spotkania, czteromiesięcznej Nel, przesyłam słodkie buziaki. Do zobaczenia w przyszłym roku. 

Aleksandra Starus

14 września na nowej scenie Warszawskiej 
Opery Kameralnej Basen Artystyczny odbyła 
się premiera niezwykłego musicalu „Przerwa-
na cisza”. W spektaklu jedną z wiodących ról 
odegrał Mateusz Gawor, mieszkaniec Teresina, 
tegoroczny absolwent Szkoły Podstawowej im. 
św. Maksymiliana Kolbego. To nie pierwszy 
sceniczny występ tego utalentowanego woka-
listy. Mateusz w 2018 roku sięgnął po nagrodę 
główną projektu „Sochaczew rozśpiewany", 
adresowanego do młodych osób, które lubią 
śpiewać, kochają przygody i chcą poznawać 
nowych ludzi. Udział w musicalu „Przerwana 
cisza”, to jak się wydaje, kolejny, ważny etap 
rozwoju tego młodego piosenkarza.

Pomysł musicalu i libretto są dziełem wy-
bitnego polskiego otolaryngologa prof. dr hab. 
Henryka Skarżyńskiego, twórcy Światowego 
Centrum Słuchu w Kajetanach. Dokonane 
przez profesora Skarżyńskiego innowacyjne 
operacje pozwoliły wielu utalentowanym mu-
zycznie pacjentom powrócić do świata dźwię-
ków. Zainspirowany ich historiami, profesor 

13 września w 
ramach obchodów 
80. rocznicy wybu-
chu II wojny świa-
towej uczniowie 
klas ósmych Szkoły 
Podstawowej im. św. 
Maksymiliana Kol-
bego wzięli udział w 
spotkaniu autorskim 
z Jarosławem Gór-
skim, absolwentem 

Wydziału Polonistyki UW, pisarzem, krytykiem literackim i dziennika-
rzem zajmującym się popularyzacją humanistyki.  

Jarosław Górski zaproponował młodzieży spojrzenie na czas woj-
ny oczami ich rówieśników. W niezwykle ciekawy sposób opowia-

Wojna i dzieci 
dał uczniom o tym, jak wojna zmieniła życie najmłodszych Polaków, o 
cierpieniu i prześladowaniach, jakie stały się udziałem dzieci. Przybliżył 
słuchaczom los uchodźców, ofiar gett i obozów koncentracyjnych. Mówił 
także o próbach pozbawienia małych Polaków tożsamości narodowej. 

Kontrapunktem do narracji prelegenta była opowieść o tym, jak dzieci 
próbowały odnaleźć się w tej straszliwej, apokaliptycznej rzeczywistości, 
jak sobie z nią radziły, oswajały strach i niepewność codzienności. Słu-
chacze poznali wojenne zabawy dzieci, podziemną prasę i literaturę dzie-
cięcą, dowiedzieli się, czym było tajne nauczanie i konspiracyjne przed-
stawienia dla najmłodszych. Uczniowie usłyszeli także opowieść o tym, 
jak ich rówieśnicy pomagali najbliższym w trudach codziennego życia, 
jak się ubierali, co jedli i jakie umiejętności nabywali w warunkach oku-
pacyjnych niedoborów i niepewności.

Dziękujemy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie pani 
Aleksandrze Starus za zorganizowanie tego niezwykle poruszającego i po-
uczającego spotkania.

Redakcja Foto: Klaudia Kantorska

Narodowe Czytanie 2019

Skarżyński powołał do życia niezwykłe wyda-
rzenie „Ślimakowe Rytmy”, podczas którego 
artyści - pacjenci mogą zaprezentować swoje 
talenty szerszej publiczności. Powodzenie tego 

przedsięwzięcia stało się z kolei bodźcem do 
napisania libretta musicalu o wyleczonych z 
głuchoty pacjentach. W założeniu moim oraz 
pozostałych wspaniałych twórców – kompo-
zytora muzyki i reżysera – poza oczywistymi 
walorami artystycznymi sztuki musicalowej, 
to przedsięwzięcie  posiada także bardzo po-
trzebne młodemu pokoleniu funkcje eduka-
cyjne. Jedną z nich  jest wzbogacenie  bardzo 
nikłej wiedzy społecznej o problemach i dra-

matach ludzi słabo lub w ogóle niesłyszących, 
ich walki o pełnoprawny udział w społeczeń-
stwie, a także ich wpływu na rozwój współcze-
snej nauki i medycyny. Celem musicalu jest 
uwrażliwienie dorosłej, młodzieżowej i dzie-
cięcej widowni na cierpienie innych - mówi 
twórca libretta prof. Henryk Skarżyński.

Przedstawienie prezentowane na deskach 
Warszawskiej Opery Kameralnej, do którego 
muzykę napisał znany kompozytor Krzesimir 
Dębski a wyreżyserował Michał Znaniecki, 
to niezwykłe dzieło. Spektakl pokazuje, jak w 
społeczeństwie odbierani są ludzie niesłyszący. 
Ukazuje również różne, skrajne podejścia do 
niesłyszenia. Z historii opowiedzianej na sce-
nie wyłania się niestety mało optymistyczny 
obraz - tolerancji i zrozumienia dla niesłyszą-
cych jest nadal za mało.

Serdecznie zachęcam do obejrzenia mu-
sicalu. Najbliższe spektakle odbędą się 17, 18 
i 19 listopada na nowej scenie Warszawskiej 
Opery Kameralnej Basen Artystyczny (ul. Ko-
nopnickiej 6).

Tomasz Daczko

Utalentowany teresinianin  
na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej

KOLEJNE WIELKIE SUKCESY UKS FILIPIDES
Jestem numerem jeden!!!  - tak można podsumować start Leny Suchowolak podczas Mistrzostw 

Polski U16 w Lekkiej Atletyce w Tarnowie, która zdobyła złoty medal i została Mistrzynią Polski mło-
dziczek!!!

Cenne jest to, że zawodniczka UKS Filipides Teresin wygrała zawody będąc młodszym rocznikiem 
kategorii U16. Lenka to duma i przyszłość Teresina. To pierwszy złoty medal zdobyty dla teresińskiej 
ziemi!

Świetnie zaprezentował się Kamil Orlikowski, który wraca z czwartym miejscem!!! Cenne doświad-
czenie zebrała Inga Andryszczyk w rzucie dyskiem oraz Norbert Bajurski – nasz najlepszy oszczepnik. 
Dziękujemy rodzicom Lenki, którzy bardzo wspierają córkę w jej sportowej karierze. Dziękujemy rów-
nież samorządowi Gminy Teresin za wspieranie działań Klubu.

Dwa złote medale oraz 18 punktów do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego wywalczy-
li młodzicy UKS Filipides Teresin podczas międzywojewódzkich mistrzostw, które odbyły się 7 wrze-
śnia w Olecku.

Tu również bezkonkurencyjna okazała się Lena Suchowolak, która wystartowała na swoim koron-
nym dystansie 600m. Rywalizację na pierwszym miejscu ukończył też Kamil Orlikowski, który złoty 
medal okrasił nowym rekordem życiowym na 600m 1:27.56.

Źródło: UKS Filipides Teresin
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Jak co roku, już od ośmiu lat, spotykamy się, aby wspólnie świętować wydarzenie, jakim jest Narodowe 
Czytanie. Zostało ono zainspirowane przez Bronisława Komorowskiego, a obecnie kontynuowane jest 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  
Nowele polskie. Prezydent wraz z małżonką dokonali wyboruz ponad stu propozycji tytułów przesłanych 
do Kancelarii Prezydenta. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie także brała czynny udział w tym 
wydarzeniu.  Spotykaliśmy  się 7 września na tarasie widokowym  „Dworca  TO. KULTURA” o godzinie 
1100, gdzie wspólnie czytaliśmy fragmenty ośmiu lektur. Oto one: 

-Dobra pani – Eliza Orzeszkowa (czytała Pani Bożena Dentko, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, 
który działa w Gminnej Bibliotece Publicznejw Teresinie),

- Dym – Maria Konopnicka (czytała Pani Beata Pałuba, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
w Teresinie oraz  przyjaciółka Biblioteki),

-Katarynka – Bolesław Prus (czytał Dawid Szarwas, uczeń klasy Vb ze Szkoły Podstawowej w Teresinie),
- Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) (czytała Pani  Zofia Miazgowska,  członkini Dyskusyjnego Klubu 

Książki, który działa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie),
-Orka – Władysław Stanisław Reymont (czytała Pani Wiesława Szymańska, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Teresinie),
- Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski (czytał Pan  Jarosław Żejmo, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymanowie), 
-Sachem – Henryk Sienkiewicz (czytała Pani Wiesława Koryś, mieszkanka gminy Teresin, przyjaciółka Biblioteki),
-Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski (czytała Pani  Julia Szmidt czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie). 
 Chciałabym  podziękować wszystkim lektorom za wspólne czytanie i upowszechnianie czytelnictwa w naszej gminie. Piękna pogoda 

oraz otoczenie tylko potęgowały wzniosłość wydarzenia.  Dziękuję za tak liczne przybycie wszystkim gościom , a najmłodszej uczestniczce naszego 
spotkania, czteromiesięcznej Nel, przesyłam słodkie buziaki. Do zobaczenia w przyszłym roku. 

Aleksandra Starus

Kamil Rybicki z LKS Mazowsze Teresin 
siódmym zawodnikiem na świecie!

Na Mistrzostwach Świata w stylu wolnym w Kazachstanie Kamil wygrał w pierwszym 
pojedynku repasażowym przez przewagę techniczną z zawodnikiem z Meksyku Victorem 
Hernandezem. Niestety w następnej walce, której stawką był awans na Igrzyska Olimpijskie, 
uległ w samej końcówce walki zawodnikowi z Japonii Mao Okui.

Ostatecznie Kamil został sklasyfikowany na siódmej pozycji w kategorii wagowej do 74 
kilogramów.

To największy sukces Kamila w jego sportowej seniorskiej karierze. Do awansu na IO  
w Tokio Kamilowi zabrakło bardzo niewiele, ale znając go, wiemy że nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa i udanie o ten awans powalczy na wiosnę.

Brawo Kamil, głowa do góry, jesteśmy z Ciebie dumni.
Źród Mazowsze Teresin

„Biegiem w kolejne 100 – lecie”
W sobotę 14 września UKS Filipides zakończył projekt „Biegiem w kolejne 100 – lecie”, którego pierwszym etapem było przeprowadze-

nie szkoleń z zakresu lekkiej atletyki w czterech gminach z terenu LSR „Ziemia Chełmońskiego” tj. Teresin, Nowa Sucha, Baranów i Msz-
czonów. Drugim etapem były podsumowujące zawody lekkoatletyczne dla całych rodzin. Dodatkowym aspektem projektu była integracja 
z osobami niepełnosprawnymi, które miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i startu w docelowej imprezie. Gościem specjalnym 
była Izabela Obłękowska – wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w konkurencjach wielobojowych. Za pomoc w organizacji imprezy 
dziękujemy Dyrektorowi GOSiR w Teresinie Krzysztofowi Walencikowi za udostępnienie obiektu oraz Dyrektorowi TOK w Teresinie Ma-
riuszowi Cieśniewskiemu. 

Operacja pn. „Biegiem w kolejne 100 – lecie” mająca na celu realizację projektu grantowego LGD Ziemia Chełmońskiego pn. „Aktywnie 
z LGD” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Źródło: UKS Filipides Teresin

Dwa złote medale podczas międzywojewódzkich 
mistrzostw w Olecku

Dwa złote medale oraz 18 punktów do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego wywalczyli młodzicy UKS Filipides Teresin 
podczas międzywojewódzkich mistrzostw, które odbyły się 7 września w Olecku.

Bezkonkurencyjna okazała się Lena Suchowolak, która wystartowała na swoim koronnym dystansie 600m. Rywalizację na pierwszym 
miejscu ukończył też Kamil Orlikowski, który złoty medal okrasił nowym rekordem życiowym na 600m 1:27.56.

Źródło: UKS Filipides Teresin

Mistrzostwa Gminy Teresin w tenisie ziemnym
W rozegranych w niedzielę 15 września Mistrzostwach Gminy Teresin w tenisie ziemnym tradycji stało się zadość. Po raz czwarty na 

najwyższym stopniu podium stanął Hubert Konecki, radny Gminy Teresin.
W finale zawodów spotkali się wychowanek UKS „Smecz” Jakub Załuski oraz Hubert Konecki. Po wyrównanym meczu i wielu wyśmie-

nitych wymianach zwyciężył Hubert Konecki (6:4, 6:7 (6), 10:3.).
 - Dziś w finale było bardzo, bardzo trudno. Walczyłem z przeciwnikiem i trochę z kontuzją pleców. Szczególnie to się nasiliło pod koniec 

meczu. Szczególnie ważny był początek tie-break'a. W tym roku okazałem się lepszy, Kuba mógł, a nawet powinien wygrać, bo grał bardzo 
dobrze -  relacjonował bezpośrednio po meczu Hubert Konecki, finalista szymanowskiego turnieju. 

- Organizacyjnie bardzo dobrze oceniam turniej. To była ciekawa, fajna gra. No w tym roku czułem, że jestem blisko. To była dobra okazja, 
żeby powalczyć o zwycięstwo, bo finały graliśmy już czterokrotnie. Niestety nie udało się wygrać, chociaż czułem, że byłem blisko momentami. 
W trzecim secie Hubert dobrze zaczął i odskoczył mi - ocenił potyczkę Jakub Załuski. 

Organizatorami Mistrzostw Gminy Teresin byli: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresinie, Teresińskie Towarzystwo Tenisowe 
oraz Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”.

Redakcja

dał uczniom o tym, jak wojna zmieniła życie najmłodszych Polaków, o 
cierpieniu i prześladowaniach, jakie stały się udziałem dzieci. Przybliżył 
słuchaczom los uchodźców, ofiar gett i obozów koncentracyjnych. Mówił 
także o próbach pozbawienia małych Polaków tożsamości narodowej. 

Kontrapunktem do narracji prelegenta była opowieść o tym, jak dzieci 
próbowały odnaleźć się w tej straszliwej, apokaliptycznej rzeczywistości, 
jak sobie z nią radziły, oswajały strach i niepewność codzienności. Słu-
chacze poznali wojenne zabawy dzieci, podziemną prasę i literaturę dzie-
cięcą, dowiedzieli się, czym było tajne nauczanie i konspiracyjne przed-
stawienia dla najmłodszych. Uczniowie usłyszeli także opowieść o tym, 
jak ich rówieśnicy pomagali najbliższym w trudach codziennego życia, 
jak się ubierali, co jedli i jakie umiejętności nabywali w warunkach oku-
pacyjnych niedoborów i niepewności.

Dziękujemy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie pani 
Aleksandrze Starus za zorganizowanie tego niezwykle poruszającego i po-
uczającego spotkania.

Redakcja Foto: Klaudia Kantorska

KOLEJNE WIELKIE SUKCESY UKS FILIPIDES
Jestem numerem jeden!!!  - tak można podsumować start Leny Suchowolak podczas Mistrzostw 

Polski U16 w Lekkiej Atletyce w Tarnowie, która zdobyła złoty medal i została Mistrzynią Polski mło-
dziczek!!!

Cenne jest to, że zawodniczka UKS Filipides Teresin wygrała zawody będąc młodszym rocznikiem 
kategorii U16. Lenka to duma i przyszłość Teresina. To pierwszy złoty medal zdobyty dla teresińskiej 
ziemi!

Świetnie zaprezentował się Kamil Orlikowski, który wraca z czwartym miejscem!!! Cenne doświad-
czenie zebrała Inga Andryszczyk w rzucie dyskiem oraz Norbert Bajurski – nasz najlepszy oszczepnik. 
Dziękujemy rodzicom Lenki, którzy bardzo wspierają córkę w jej sportowej karierze. Dziękujemy rów-
nież samorządowi Gminy Teresin za wspieranie działań Klubu.

Dwa złote medale oraz 18 punktów do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego wywalczy-
li młodzicy UKS Filipides Teresin podczas międzywojewódzkich mistrzostw, które odbyły się 7 wrze-
śnia w Olecku.

Tu również bezkonkurencyjna okazała się Lena Suchowolak, która wystartowała na swoim koron-
nym dystansie 600m. Rywalizację na pierwszym miejscu ukończył też Kamil Orlikowski, który złoty 
medal okrasił nowym rekordem życiowym na 600m 1:27.56.

Źródło: UKS Filipides Teresin
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Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Niesfornych Galimatias 2019

Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych Galimatias obchodzi w tym roku 18-te urodziny... 
Mamy zatem nadzieję, że tegoroczna edycja jednej z największych imprez teatralnych na Mazowszu 
pokaże, że Galimatias  dojrzał, zmężniał i że ma mnóstwo do zaoferowania. To oczywiście za sprawą 
spektakli, które ukażą się na scenie Teresińskiego Ośrodka Kultury już 11 i 12 października! Co roku 
Organizatorzy starają się wyselekcjonować przedstawienia, które w szerokim zakresie pokażą, co się  
obecnie dzieje w teatrach miłośniczych. A po tegorocznych zgłoszeniach można uznać, że dzieje się bar-
dzo wiele - poziom nadesłanych spektakli był wyjątkowo wysoki. Zobaczymy spektakle nawiązujące do 
aktualnych wydarzeń politycznych w naszym kraju. Będzie trochę nawiązań do wojny i historii. Pokażą 
się teatry ruchu i tańca. Obok spektakli młodzieżowych wystąpią grupy seniorskie. Oprócz dużych form 

scenicznych, będą też monodramy i spektakle kameralne. Nie zabraknie też klasykiw nowym wydaniu. Spektakle oceniać będzie komisja 
jurorska w składzie: Natalia Fijewska-Zdanowska, Lech Śliwonik, Bartosz Mazur i junior-juror Paulina Janiak. Czekają nas tradycyjne dwa 
dni wypełnione teatrem, rozmowami o sztuce i nie tylko, spotkaniami z ciekawymi ludźmi z całej Polski. Nie może Was zabraknąć! Zapra-
szamy do udziału w imprezie, wstęp na wszystkie spektakle i wydarzenia jest wolny.

Katarzyna Rospędowska, szef artystyczny Przeglądu
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Katarzyna Rospędowska, szef artystyczny Przeglądu

ZAPROSZENIE NA KONCERT

Teresiński Ośrodek Kultury gorąco zaprasza na Dworzec 
TO.KULTURA! na wyjątkowy, zaduszkowy koncert. Ze swoim 
recitalem wystąpi zespół DRABINA JAKUBA  TRIO. Drabina 
Jakuba Trio - to trzech muzyków, których połączyła fascyna-
cja akustycznym brzmieniem. Występując na scenie, prezentu-
ją autorski materiał. Piosenki zespołu mają przede wszystkim 
nieść dobry przekaz, prowokować do przemyśleń, podkreślając 
szacunek dla słowa. Na koncertach możemy również usłyszeć 
piosenki Boba Dylana w autorskich, polskich wersjach języko-
wych. Muzyka grupy to połączenie piosenki autorskiej, folku i 
bluesa. Zespół tworzy trójka doświadczonych oraz wielokrotnie 
nagradzanych muzyków.

Zespół Drabina Jakuba Trio jest laureatem najważniejszych 
festiwali piosenki autorskiej w Polsce.

Na koncert zapraszamy 25 października o g. 19.00 do sali 
widowiskowej DWORCA TO.KULTURA! Wstęp wolny

Źródło: Teresiński Ośrodek Kultury

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy Nauczycieli i Uczniów do udzia-

łu w siedemnastej edycji Teresińskich Dni Retoryki, które 
odbędą się w dniach 23-24 października w Teresińskim 
Ośrodku Kultury.

Tradycyjnie odbędzie się konkurs retoryczny w katego-
riach poezja, proza i wystąpienie publiczne oraz konkurs 
kabaretowy. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni artyści zo-
staną zaproszeni do udziału w XIV Powiatowych Dniach 
Retoryki. 

Katarzyna Rospędowska
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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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