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Tysiące ludzi nie pozostały obojętne 
na poruszający apel Mai Kapłon i zdecy-
dowało się wesprzeć mieszkankę naszej 
gminy w zbiórce pieniędzy na operację w 
Stanach Zjednoczonych.  Koszt operacji 
wynosi ponad 5,5 mln złotych !!! W chwili 
oddawania do druku naszego miesięczni-
ka w zbiórce internetowej na stronie sie-
pomaga.pl zgromadzona została kwota 1 
mln 286 tysięcy złotych, co stanowi ok.23 
% całej sumy niezbędnej do przeprowa-
dzenia operacji. Brakuje jeszcze 4 mln 294 
tysiące.

Wolontariusze, partnerzy, sponsorzy, 
darczyńcy, z wyjątkowym, zaangażowaniem 
wspierają Majkę, tworząc olbrzymią rodzinę 
ludzi dobrej woli. W pomoc Mai włączyli 
się jurorzy The Voice of Poland. Kamil Bed-
narek pokazał widzom specjalną dżinsową 
kurtkę, która już wkrótce trafi na aukcję, 
z której cały dochód zostanie przekazany 
dla chorej artystki. Na ubraniu pojawią się 
podpisy trenerów „The Voice of Poland” ze 
wszystkich dziesięciu edycji. Michał Szpak 
dzięki swojemu fan clubowi za pomocą Fa-
cebooka i aukcji zebrał już ponad 20 tysięcy 
złotych. Administratorzy fanpage postano-

Ratujemy Maję Kapłon
wili zorganizować licytację, gdzie można 
było nabyć i wystawić na aukcję przedmioty 
związane z piosenkarzem. Swoją cegiełkę 
postanowił dołożyć też wokalista Michał 
Szczygieł, który wraz z Mają Kapłon uczest-
niczył w 8. edycji programu The Voice of 
Poland. Przeznaczył na licytację swoją złotą 
płytę. Joanna Cieśniewska, instruktorka wo-
kalna Mai z Teresińskiego Ośrodka Kultury 
założyła grupę na Facebooku „Ratujemy 
Maję– licytacje”. Grupa liczy już ponad 6 
tysięcy osób z różnych stron Polski. Wiele 
z nich zdecydowało się przekazać na nią 
przedmiotylub usługi. Środki z ich sprze-
daży wesprą cel, jakim jest operacja Mai w 
Nowym Jorku. W tę formę pomocy oprócz 
osób prywatnych zaangażowały się m.in. 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z 
gminy Teresin. OSP Paprotnia zaoferowała 
przejażdżkę samochodem bojowym, a OSP 
Teresin voucherna usługi podnośnikiem 
koszowym. Do akcji pomocy Mai Kapłon 
włączyły się także szkoły z Szymanowa i Pa-
protni. 

W Szymanowie 13 listopada odbył się 
kiermasz słodkości domowej roboty, który 
cieszył się ogromną popularnością nie tyl-

ko wśród mieszkańców gminy, ale również 
spoza jej terenu. Przedsięwzięcie zorganizo-
wała Rada Rodziców SP Szymanów, na czele 
z jej przewodniczącą Grażyną Grzegorek, 
samorząd uczniowski szkoły oraz jego opie-
kunowie.

W sumie, w ciągu kilku godzin uzbiera-
no 7213 zł i 2 dolary. Z kolei 19 listopada 
w Szkole Podstawowej w Paprotni podczas 
aukcji zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski i Radę Rodziców udało się ze-
brać 9001,78 zł. Podczas aukcji można było 
nabyć zarówno pluszaka i grę planszową, 
jak i voucher na zabieg pielęgnacyjny lub 
przejażdżkę starą Warszawą. W LO im. Fry-
deryka Chopina w Sochaczewie odbył się 
kiermasz, którego inicjatorką i pomysło-
dawczynią była Daria Kobierecka z klasy 
3 d, opiekunką - p. JustynaKwiatkowska-

-Kornatko. Kiermasz trwał 2 dni, 18 i 19 li-
stopada. W akcję zaangażowali się głównie 
uczniowie klas pierwszych, którzy sprze-
dawali ciasta, gofry, tosty, tortille i babecz-
ki. Zebrano prawie 2 tysiące zł. Akcja trwa 
nadal, Przed nami jeszcze wiele imprez, któ-
rych celem jest pomoc Majce.

„RATUJEMY MAJĘ KAPŁON”- kalendarz wydarzeń

6 grudnia ( piątek ), godz. 17.00 – 20.00 – DWORZEC  TO.KULTURA! w Teresinie
Spotkanie mikołajkowe, połączone ze zbiórką do puszek dla Mai.
8 grudnia ( niedziela ), godz. 12.00  - „Ratujemy Maję”  - charytatywny Bieg Mikołajkowy  
(Dworzec PKP - ul. Torowa – Guzowska– Zielona – Załamana – Lipowa – Dworzec PKP ) 
Wpisowe stanowić będzie dobrowolny datek do puszki „na leczenie Mai Kapłon”. 
8 grudnia ( niedziela ), godz. 14.00 – Niepokalanów ( sala św. Bonawentury )
Tegoroczna edycja akcji Niebieska Gwiazdka i koncert charytatywny  Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej
Policji odbędzie pod hasłem #POMAGAMY MAI.
8 grudnia ( niedziela ) – zbiórka do puszek w parafiach Niepokalanów, Mikołajew, Pawłowice.

13 grudnia ( piątek ) - Szkoła Podstawowa w Teresinie 
Odbędzie się tu kiermasz bożonarodzeniowy poprzedzony rodzinnym konkursem na ozdobę świąteczną. 
Dochód ze sprzedaży ozdób przeznaczony zostanie na leczenie Mai.
14 grudnia ( sobota ), godz. 16.00 – Hala GOSiR w Teresinie 
,, Gwiazdy śpiewają dla Mai ‘’ – koncert młodych wykonawców z ,,The Voice of Poland ‘’ ( Michał Szczygieł, Zuzia
Jabłońska, Amelia Andryszczyk, Natalia Zastępa, Ula Kowalska, Felivers ). Dochód z biletów przeznaczony będzie na leczenie Mai.
16 grudnia ( poniedziałek ), godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa w Paprotni 
W trakcie zebrania z rodzicami zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja, tym razem z myślą o starszych uczestnikach. 
17 grudnia ( wtorek ), godz.9.50 – 11.30 – Hala GOSiR w Teresinie
Aukcja na rzecz leczenia Mai przygotowana przez Szkołę Podstawową w Teresinie
21 grudnia ( sobota ), godz. 14.00 – 19.00  – Kiermasz Świąteczny w Teresinie
Kiermasz przy Dworcu zorganizowany przez sołectwa naszej gminy, a dochód z niego przeznaczony zostanie na leczenie Mai.

Do akcji przyłączają się także instytucje spoza gminy Teresin
14 grudnia ( sobota ), godz. 17.00 – Centrum Kultury w Błoniu
Koncert przygotowany przez Zespół Szkół  im. Melchiora Wańkowicza i Szkołę Podstawową 
im. św. Maksymiliana Kolbego w Błoniu. Dochód z koncertu, a także aukcji, zasilą fundusz na leczenie Mai.

Wpłat można dokonywać poprzez fundację siepomaga.pl  lub na specjalne konto:
 BGŻ BNP Paribas SA: 58 1600 1462 1837 3199 4000 0001

   tytuł przelewu: Darowizna Maja Kapłon
Szczegóły akcji ,, Ratujemy Maję Kapłon ‘’ na plakatach, www.teresin.pl i fb. 
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Kochani,

dziękuję Wam za dotych-
czasowe wsparcie. Ostatnie 
tygodnie są dla mnie okrutne 
i ciężkie. Ciężkie, bo dosłow-
nie przygniatane jest moje 
ciało. Zaczęłam mieć dusz-
ności, przez które muszę spać  
z otwartym oknem, żeby moje 
płuca mogły złapać oddech. 
Kłucia w klatce stały się co-
dziennością, drętwieją ręce, 
nogi. Szyję przeszywa ból, 
promieniując do skroni i gło-
wy. Boję  się podnosić, boję 
się pionu, bo z każdym dniem 

siła nacisku miażdży moje ciało.
Chciałabym się Wam pokazywać wyłącznie na muzycz-

nej scenie. Mój kręgosłup się wali niczym budynek podczas 
trzęsienia ziemi, a narządy wewnętrzne nie mają już miej-
sca. Od połowy października najwygodniej leży mi się na 
plecach, jednak garb, na którym leżę, sprawia, że moja gło-
wa jest niżej niż tułów, soki żołądkowe wylewają się, powo-
dując ciągłą zgagę... W pozycji półsiedzącej nie jestem w 
stanie spać.
Zebraliśmy pierwszy milion. Tak bardzo cieszę się, że tyle 

osób zechciało mi już pomóc, a jednocześnie wciąż widzę, że 
jeszcze ponad 4 miliony do końca... Nie mam wyboru, mu-
szę nieustannie prosić Was o więcej i więcej.  To dla mnie 
jedyna szansa...

Maja 
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Podczas XV sesji Rady Gminy Tere-
sin, która odbyła się 29 października 
podjęto aż jedenaście uchwał. Zebra-
ni zapoznali się też z informacjami  
o przebiegu wykonania budżetu gminy 
Teresin za pierwsze półrocze tego roku 
oraz o stanie realizacji zadań oświato-
wych Gminy Teresin w roku szkolnym 
2018/2019. 

Zanim jednak rozpoczęły się obra-
dy zasadnicze, dokonano również pre-
zentacji nowe-
go pracownika 
Mazowieckiego 
Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego 
w Bielicach. Jest 
nim pani Monika 
Wichnowska, któ-
ra w każdy wtorek 
i czwartek pełnić 
będzie dyżury do-
radcze dla rolni-
ków naszej gminy 
w budynku przy ul. 
Szymanowskiej 
19 (GS Samopo-
moc Chłopska). 

Jako pierw-
szą radni podjęli 
uchwałę w spra-
wie wyboru ław-
nika do Sądu Okręgowego w Płocku na 
kadencję 2020-2023. W wyniku tajnego 
głosowania funkcję tę postanowiono po-
wierzyć panu Andrzejowi Władysławowi 
Grasce. Nadano też nieruchomości stano-
wiącej drogę gminnąw Paprotni nazwę 
ulica Północna, a w Granicach - ulica 
Modrzewiowa. Ponadto Rada wyraziła 
zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gmi-
nę Teresin na rzecz mienia komunalne-
go nieruchomości o powierzchni 1660 
m2 położonej w Paprotni, stanowiącej 
drogę. Podczas obrad podjęto także 
uchwałę w sprawie nieodpłatnego prze-
niesienia prawa własności w ramach od-
szkodowania na rzecz osoby fizycznej 
nieruchomości położonej w Paprotnio 
powierzchni 0,1196 ha. Radni zaapro-
bowali także nabycie przez Gminę Te-
resin na rzecz mienia komunalnego lo-
kalu mieszkalnego o powierzchni 34,84 
m2 w budynku wielomieszkaniowym     
w Szymanowie oraz w tej samej miejsco-
wości  lokalu w budynku niemieszkalnym 
o powierzchni 16 m2 wraz z udziałem 
1/18 części we współwłasności nieru-

chomości gruntowej. Lokale, o których 
mowa, przeznaczone są na powiększenie 
zasobów mieszkaniowych. Kolejna pod-
jęta uchwała dotyczy ustalenia „Regula-
minu korzystania przez podróżnych PKP 
z budynku „Dworca TO.Kultura!” w Te-
resinie. Regulamin dostępny jest na stro-
nie bip.teresin.pl. 

Rada Gminy jednogłośnie opowie-
działa się za wprowadzeniem zmian w 
uchwale budżetowej na rok 2019. 

W kolejnym punkcie obrad obniżo-
no średnią cenę zakupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na rok 2010  
z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 50,00 
zł za 1dt. Następnie radni określili wyso-
kość stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2020: grunty związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej - 0,94 
zł/m2, pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi - 4,80 zł/m2, pozostałe, w tym 
zajęte na prowadzenie odpłatnej statu-
towej  działalności pożytku publiczne-
go – 0,49 zł/m2, niezabudowane objęte 
obszarem rewitalizacji - 3,15 zł/m2; bu-
dynki mieszkalne – 0,80 zł/m2, związane                                
z prowadzeniem działalności gospodar-
czej – 23,85 zł/m2, zajęte na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu materiałem siewnym – 11,18 zł/
m2, związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – 4,85 zł/m2, pozostałe,  
w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicz-
nego – 7,00 zł/m2.

Skarbnik Agnieszka Rosa przedstawiła 

zebranym informację o przebiegu wyko-
nania budżetu Gminy Teresin za pierwsze 
półrocze 2019 r. 

Następnie Pełnomocnik wójta  
ds. oświaty Bogusław Bęzel  poinfor-
mował radnych o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Teresin w roku 
szkolnym 2018/2019. 

Na zakończenie obrad Przewodniczą-
cy Rady Gminy Bogdan Linard, a na-
stępnie Wójt Gminy Marek Olechowski 

przedstawili spra-
wozdania ze swojej 
działalności w okre-
sie międzysesyjnym.

14 listopada 2019 
r. odbyła się XVI 
sesja Rady Gminy 
Teresin, podczas 
której radni przyję-
li Gminny Program 
Wspierania Rodzi-
ny na lata 2020-
2022, uchwalili 
zmiany w uchwale 
o Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej 
Gminy Teresin na 
lata 2019-2031 oraz 
zmiany w uchwale 
budżetowej Gminy 
Teresin na rok 2019. 

Radni podjęli także decyzję w sprawie  
podatku od środków transportowych na 
rok 2020.

 
Gminny Program Wspierania Rodzi-

ny na lata 2020-2022
Zgodnie z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 

ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej do zadań własnych gminy należy 
między innymi opracowanie i realizacja 
trzyletniego gminnego programu wspie-
rania rodziny. Program został opracowany 
na lata 2020-2022. Jego głównym celem 
jest tworzenie warunków umożliwiają-
cych realizowanie wspólnej polityki na 
rzecz wzmacniania rodziny. Realizatorem 
Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Teresinie przy współudzia-
le wielu innych podmiotów np. Urzędu 
Gminy, Zespołu Interdyscyplinarnego, 
placówek oświatowych, placówek ochro-
ny zdrowia, Policji, kuratorów sądowych, 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  
w Sochaczewie  i wielu innych.

Z prac Rady Gminy Teresin
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Zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-
2031

W 2019 roku kończą się następujące 
zadania:

-przystanek Granice Punkt Obsługi  
Turysty w Gminie Teresin,

- zaplecze sportowe GOSiR Teresin,
-wykonanie nakładek asfaltowych  

na drogach i ulicach gminnych: ul. Kora-
lowa, Kasztanowa, Nowe Paski,

- budowa kanalizacji deszczowej na te-
renie gminy Teresin.

W 2020 roku kontynuowane będą na-
stępujące zadania:

-podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowiec-
kiego  w kwocie 22.720,00 zł,

-Odnawialne Źródła Energii w gmi-
nach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno  
i Teresin etap I w kwocie: 1.930.528,06 zł,

- Odnawialne Źródła Energii w gmi-
nach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno  
i Teresin etap II w kwocie: 2.166.876,27 zł,

-wykonanie nadbudowy i rozbudowy 
budynku Urzędu Gminy Teresin w kwo-
cie 125.000,00 zł. Zadanie kontynuowa-
ne będzie w latach 2021-2022 w kwocie 
2.000.000,00 zł,

- przebudowa nawierzchni drogi gmin-
nej nr 380809W w miejscowości Stare Pa-
ski -170.000,00 zł,

-przebudowa drogi gminnej  
nr 380814 W w miejscowości Kawęczyn - 
1.227.051,03 zł,

-przebudowa i rozbudowa stacji uzdat-

niania wody w miejscowości Teresin 
-2.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane będzie także  
w 2021 roku na kwotę 1.700.000,00 zł

Nowe zadania w 2020 roku:
- samochód w formie leasingu opera-

cyjnego dla potrzeb Urzędu Gminy. Zada-
nie realizowane na podstawie umowy na 
okres 36 m-cy.

-budowa parku Granice. Zadanie reali-
zowane w latach 2020-2021. Limit na to 
zadanie wynosi 2.100.000,00 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej  
Gminy Teresin na rok 2019

- zmniejszono dochody majątkowe  
o kwotę 858.935,00 zł. Są to środki  
z państwowych funduszy celowych na  
finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych dotyczy dofinansowania  
z Funduszu Dróg Samorządowych zada-
nia  pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 
380814W w miejscowości Kawęczyn”. Za-
danie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do 
WPF na lata 2019-2020.

- zmniejszono na kwotę 665.000,00 zł 
wpływy z podatków od nieruchomości, 
środków transportowych i podatku od 
spadków i darowizn

- zmniejszono dochody majątkowe  
o dotację w kwocie 3.856.751,26 zł. Dota-
cja z  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych Województwa Mazo-
wieckiego przeznaczona na zadania pn.: 

„Odnawialne Źródła Energii w gminach: 
Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Tere-
sin" i pn.: „Odnawialne Źródła Energii  
w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, 
Rybno i Teresin - etap II”. Zmniejszenie 
ze względu na wydłużenie realizacji za-
dania do 2020 r. Zadanie ujęte w Wyka-
zie Przedsięwzięć do WPF na lata 2017 

– 2020 i 2018-2020. Projekty realizowane 
wspólnie przez cztery Gminy tj. Socha-
czew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin.

Podatek od środków transportowych 
na rok 2020

Teresin jest jedną z tych nielicznych 
gmin, która ma najniższe stawki po-
datku od środków transportowych. Od 
wielu lat sprzyja przewoźnikom drogo-
wym, między innymi poprzez naliczanie 
najniższych możliwych stawek podat-
ku. Nie inaczej będzie w nadchodzącym 
2020 roku. Zgodnie z przyjętą w czwartek 
uchwałą w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych Rada Gminy 
utrzymała przyszłoroczne stawki na do-
tychczasowym poziomie.

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na 
stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada 
Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad można obejrzeć na 
stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada 
Gminy Teresin” – „Transmisje sesji”.
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Podczas XV sesji Rady Gminy, która 
odbyła się 29 października, Gmina Te-
resin otrzymała Certyfikat Zrzeszenia 
Międzynarodowych Przewoźników Dro-
gowych „Gmina Przyjazna Transportowi 
Drogowemu”. 

Wójt Marek Olechowski oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Bogdan Linard ode-
brali wyróżnienie „Gmina Teresin przyja-
zna transportowi drogowemu” przyznane 
przez Zrzeszenie Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych. -Teresin jest jedną 
z tych nielicznych gmin, która ma najniższe 
stawki podatku od środków transportowych.  
Od wielu lat sprzyja przewoźnikom drogo-
wym, między innymi poprzez naliczanie naj-
niższych możliwych stawek podatku od środ-
ków transportu. Efekty są widoczne gołym 
okiem. Dzięki stworzeniu korzystnych dla 
biznesu warunków gmina przyciąga firmy lo-
gistyczne  i magazynowe, wzrosły też wpływy 

do budżetu. Samorząd Te-
resina uznał, że niczym nie-
ograniczone podnoszenie 
podatków nie jest sposobem 
na wzrost dochodów bu-
dżetowych i korzysta z po-
zytywnych efektów takiego 
myślenia - mówił podczas 
wręczenia wyróżnienia Jan 
Buczek, prezes ZMPD. Do 
słów Jana Buczka odniósł 
się wójt Olechowski:

 -Dziękujemy za to wy-
różnienie, to nasza polityka 
długofalowa. Zdajemy so-
bie sprawę, że rozwój trans-
portu jest ważny, wiemy też, że firmę trans-
portową stosunkowo łatwo założyć, a dużo 
trudniej ją utrzymać przez wysokie podatki. 
Nam jednak zależy na prowadzeniu polityki 
przyjaznej przedsiębiorcom. Jeśli to się spraw-

Gmina Teresin przyjazna transportowi drogowemu

dza, to my się cieszymy i zapraszamy trans-
portowców do rejestrowania się w Teresinie.

Do tej pory ZMPD przyznało 18 certy-
fikatów „Gmina Przyjazna Transportowi 
Drogowemu”. 

Redakcja

Na kolejnym spotkaniu Rady Społecznej ds. CPK z udziałem przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.  
w dniu 28.10.2019 Rada Społeczna jednogłośnie przyjęła Stanowisko wyrażające rozczarowanie formą oraz rezultatami konsultacji 
na zaplanowane tematy.

Tematami zaplanowanymi do konsultacji były:
• Podsumowanie pracy Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Baranów.
• Uzasadnienie dla wyboru lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w kontekście zleconych analiz oraz przeprowadzonych 

badań.
• Rekompensata dla mieszkańców oraz dla Gmin za uciążliwości i straty spowodowane zaistniałym zahamowaniem rozwoju i zatrzyma-

niem inwestycji w gminach.
• Proponowany tryb pracy nad zmianami w Ustawie  z dnia 10 maja 2018 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym przy udziale Społecz-

nej 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 zamiany nieruchomości. Uprzejma prośba o zamieszczenie informacji oraz załączonego stano-

wiska na stronach Urzędów Gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki oraz w gminnych wydawnictwach.

Poniżej stanowisko Rady Społecznej ds. CPK.
Baranów, dnia 28 października 2019 r.

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego 
S T A N O W I S K O nr 1 z dn. 28.10.2019 r.

Rada Społeczna ds. CPK  wyraża rozczarowanie rezultatami konsultacji na tematy zgłoszone na spotkania Rady z udziałem przedstawi-
cieli Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w dniach 26 sierpnia oraz 28 października 2019.

Mimo, że zagadnienia zgłoszono z dużym wyprzedzeniem (19 lipca 2019) i na ich omówienie poświęcono dwa spotkania, Rada Społecz-
na nie uzyskała zadowalających ani wyczerpujących odpowiedzi na większość z sygnalizowanych spraw.

Apelujemy o poważne potraktowanie Rady Społecznej oraz społeczeństwa Gmin Baranów, Teresin, Wiskitki, które ponosi największe 
koszty związane z planowaną inwestycją w Centralny Port Komunikacyjny.

Rada Społeczna ds. CPK
Robert Pindor, Tomasz Tondera, Tomasz Barański,  

Artur Konarski, Waldemar Konarski, Tomasz Pawłowski,
Jolanta Tarasiuk, Jacek Ziąbski, Tadeusz Szymańczak, 

Sebastian Idkowiak, Piotr Misiak, Dariusz Szymańczak

STANOWISKO RADY SPOŁECZNEJ
DS. CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
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Prosto z Gminy: Jest Pan dy-
rektorem tej szkoły od blisko 
29  lat. Pamięta Pan swoje początki? 
Grzegorz Fabiszak: Moje początki pracy 
w Paprotni sięgają roku 1991. Jej rozpoczę-
cie wymagało uczestnictwa w konkursie na 
dyrektora, który odbył się w grudniu 1990 
roku. Wiązało się to z przedstawieniem 
swojego pomysłu na zarządzanie tą szkołą. 
Był to pierwszy konkurs na dyrektora szko-
ły przeprowadzany w gminie Teresin. Pracę 
w Paprotni rozpocząłem 9 marca 1991 roku.

PzG: Jakie cele stawia Pan sobie  
w kierowaniu szkołą?

GF: Po rozpoczęciu pracy jako podsta-
wowy cel postawiłem sobie budowę sali 
gimnastycznej, ponieważ zajęcia wychowa-
nia fizycznego odbywały się na korytarzu 
szkolnym. Zwieńczeniem tych starań było 
w 1996 roku oddanie jej do użytku. Przy 
okazji budowy sali gimnastycznej udało się 
dobudować 4 sale lekcyjne i małą pracow-
nię komputerową, dzięki temu w tamtych 
latach zlikwidowaliśmy dwuzmianowość. 
Potem zrodził się pomysł nadania szko-
le imienia Jana Pawła II – Rada Gminy 
uchwałą w 1997 r. podjęła decyzję o tym, 
że szkoła będzie nosiła imię  tego Wiel-
kiego Polaka. Od roku 1992 roku byliśmy 
Uczestnikami programu Szkoła Promująca 
Zdrowie  i  jako pierwsza w gminie  w roku 
1995 otrzymaliśmy ten cenny certyfikat . 
Prowadziliśmy i prowadzimy zajęcia pro-
filaktyczne „Spójrz inaczej”. Dzisiaj  chcę 
doprowadzić do tego, aby szkoła ponow-

nie „pracowała” na jedną zmianę,  bo po 
reformie  warunki lokalowe są trudne – pra-
cujemy na dwie zmiany. Moim celem jest 
to, aby dzieci postrzegały szkołę jako coś 
dobrego, pomimo tego że nauczyciele uczą 
i od nich wymagają, w której czują się doce-
niani, szkołę do której chcą chętnie chodzić.

PzG: Prowadzona przez Pana szkoła 
cieszy się dobrą opinią. Jak ją budujecie? 

GF: Miło słyszeć pozytywne opinie na te-
mat szkoły. Dobre postrzeganie szkoły to 
zasługa wszystkich pracowników dyrekcji, 
nauczycieli, obsługi. Tylko wspólny kieru-
nek działań dydaktyczno-wychowawczych 
daje efekty. Prawie cała kadra pedagogicz-
na przeszła szkolenia z zakresu asertyw-
ności, działań profilaktycznych, treningi 
umiejętności wychowawczych. Szkoła  
w Paprotni jest małą szkołą i dzieci nie były 
i nie są anonimowe. Na sukces pracy szko-
ły wpływa też właściwa organizacja pracy  
i konsekwencja w działaniu.  

PzG: Pana szkoła oferuje wiele róż-
nych zajęć pozalekcyjnych, ponadto 
uczniowie realizują projekty innowacyjne 
i oczywiście podstawę programową. Jak 
udaje się to wszystko zmieścić w czasie? 

GF: Można powiedzieć, że jest to coraz 
trudniejsze przy dwuzmianowości, ale daje-
my uczniom możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań. Część dzieci wykorzystuje 
to, pracując w kołach plastycznych, che-
micznych, turystycznych, fizycznych, mu-
zycznych, językowych, czytelniczych, za-
jęciach sportowych, czy w zajęciach chóru 
szkolnego i innych (część tych zajęć odby-
wa się w soboty i w plenerze). Pod koniec 
ubiegłego roku szkolnego rozpoczęliśmy 
realizację zajęć basenowych, które konty-
nuujemy w tym roku i zajęcia te, stwier-
dzam z zadowoleniem, cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem – co tydzień bie-
rze w nich udział 30 uczniów pod nadzorem 
dwóch nauczycieli. 

PzG: W wielu szkołach jest tak, że 
wpływ rodziców na jej funkcjonowanie 
kończy się tam, gdzie znajdują się drzwi 
szkoły, a wy te drzwi otworzyliście. U was 
rodzice są włączeni w szkolną społecz-
ność i współdecydują o tym, co dzieje się 
z ich dziećmi w szkole.

GF: Rodzice w szkole to ważni sojusz-
nicy w całym procesie edukacyjnym. Od  
dawna prowadzimy tzw. Dni Otwarte, pod-
czas których mogą porozmawiać z nauczy-
cielami na temat swoich dzieci i ich postę-

pach w nauce. Rodzice współorganizują tę 
część działania szkoły, która jest równie 
ważna, tzn. zabawy, dni świąteczne, Dzień 
Dziecka, wspierają uczniów, którzy czy-
nią postępy w nauce (nagrody dla uczniów 
Będę Lepszy, Uczeń Społecznik) –fundują 
nagrody dla najlepszych uczniów na koniec 
roku szkolnego. Zawsze mogę liczyć na 
rodziców. Szkoła bez dzieci i bez rodziców 
nie może istnieć, to takie sprzężnie zwrotne.

PzG: Reforma oświatowa spowodowa-
ła szereg zmian, do których nie wszystkie 
placówki oświatowe zdążyły się przygo-
tować. Prowadzona przez Pana szkoła 
pracuje w systemie dwuzmianowym. Czy 
to główny powód, dla którego władze 
Gminy podjęły decyzję o rozbudowie pal-
cówki? 

GF: Myślę, że to  jeden z  powodów. 
Dwuzmianowość nie jest korzystna, a cią-
gle przybywa nam uczniów - na dzisiaj do 
szkoły uczęszcza 283 uczniów i szkoła robi 
się za mała. Brakuje  pracowni przedmio-
towych i zapleczy /np. świetlicy z praw-
dziwego zdarzenia, gabinetu medycznego, 
gabinetu pedagoga, psychologa/. Moim 
zdaniem władze Gminy widzą naszą pracę 
jej efekty i potrzeby. Aby osiągać jak naj-
lepsze wyniki, szkoła musi posiadać odpo-
wiednie warunki.

PzG: Każda szkoła chce jakoś  
wyróżniać się - w gminie, w powiecie czy  
w województwie. Czym według Pana 
może i powinna wyróżniać się Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprot-
ni?

GF: Wydaje mi się, że kierunek działań 
określa misja szkoły, której patronem jest 
Święty Jan Paweł II: „Wykształcić dziecko, 
które swoją mądrość będzie opierało nie tyl-
ko na wiedzy podręcznikowej, ale także na 
takich wartościach jak dobro, życzliwość, 
prawda, przyjaźń. Wykorzystuje swoją 
wiedzę w praktycznym działaniu. Pragnie-
my, aby w szkole panowała życzliwa, pełna 
wzajemnego szacunku atmosfera, w której 
uczniowie mają szansę uwierzyć  we wła-
sne siły.” Każdego roku organizujemy spo-
tkania z policją  i ze strażakami. Tradycją 
jest organizowana w czerwcu od prawie 
trzydziestu lat impreza pod nazwą „Pierw-
szy krok na scenie”, podobnie jak trochę 
młodsze tzw.  „popisy”,  gdzie w trakcie dni 
otwartych dzieci przedstawiają rodzicom 
swoje osiągnięcia /wystawy prac plastycz-
nych, występy dla rodziców/.

Od 1992 roku  wydawana jest gazetka 

WYWIAD Z PANEM GRZEGORZEM FABISZAKIEM - 
DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI
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Prosto z Gminy

 Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Paprotni odbył się uroczysty 
poranek patriotyczny. Cała społeczność 

W ramach akcji „Szkoła pamię-
ta” ogłoszonej przez Ministra Eduka-
cji Narodowej Szkoła Podstawowa im. 
św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 
przeprowadziła różne działania mające 
na celu upamiętnienie ważnych postaci  
i wydarzeń dla naszej lokalnej i nie tylko 
społeczności.

W jej ramach odwiedziliśmy i upo-
rządkowaliśmy w teresińskim lesie krzyż 
upamiętniający tragiczną śmierć właści-
ciela dóbr w Teresinie księcia Władysława 
Druckiego-Lubeckiego, uporządkowaliśmy  
i zapaliliśmy znicze w miejscu związanym 
z ważnym wydarzeniem historii lokal-
nej - Pomnik 20 rozstrzelanych z Pawiaka, 
zorganizowaliśmy wycieczkę patriotyczną 

„Szlakiem bohaterów Kamieni na szaniec”. 
W październiku uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Teresinie wzięli udział w 
ogólnopolskiej kampanii mającej na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestni-

ków Powstania Warszawskiego 
– BohaterON-włącz historię! 
Na lekcjach przedmiotowych 
zostały przeprowadzone tematy 
poświęcone temu wydarzeniu. 
Następnie młodzież szkolna 
wykonała prace: własnoręcz-
nie robione i malowane kartki 
z życzeniami i podziękowa-
niami dla Powstańców. Część 
prac miała formę wzruszają-
cych listów z osobistymi prze-
myśleniami, inne natomiast samodzielnie 
napisanych wierszy. Większość kartek wy-
różniała się estetyką wykonania. Teresiń-
scy uczniowie pokazali, że są utalentowani, 
znają polską historię i przejmują się losami 
bohaterów walczących w obronie Ojczy-
zny. Przeprowadzone zostały lekcje ję-
zyka polskiego, historii i WOS-u odnoszące 
się do ważnych dla naszej Ojczyzny wyda-
rzeń (zaborów, powstań, wojen). Uczniowie 

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana 
Kolbego w Teresinie pamięta

wszystkich klas ósmych obejrzeli teatralną 
adaptację epopei narodowej „Pan Tadeusz” 
w Teatrze Małym w Łodzi.

Jesteśmy przekonani, że włączając się 
do tej akcji, nasi uczniowie dali przykład 
szacunku i pamięci dla naszej narodowej 
przeszłości. Jednocześnie deklarujemy, że 
podjęte przez naszą szkołę działania będą 
kontynuowane przez kolejne lata.

Klaudia Kantorska

szkolna, na czele z Panem Dyrektorem 
Grzegorzem Fabiszakiem, godnie uczciła 
101. rocznicę  odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

LEKCJA PATRIOTYZMU W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W PAPROTNI

Dzieci przedstawiły interesujące wido-
wisko słowno – muzyczne zatytułowane 
Śladami Niepodległości. Na scenie wystą-
pili aktorzy, którzy pięknie deklamowali  
poezję legionową. Mogliśmy też podziwiać 
scenki dramatyczne, nawiązujące do wy-
darzeń sprzed przeszło stu lat. Gazeciarze 
w charakterystycznych strojach biegali po 
całej sali, roznosząc bezpłatne egzemplarze 
,,Kuriera Niepodległej”. Nie zabrakło też 
Józefa Piłsudskiego, który dzielnie prowa-
dził swoją Pierwszą Kompanię Kadrową. 
Nauczyciele i uczniowie donośnym  głosem 
śpiewali pieśni patriotyczne. Wszyscy two-
rzyliśmy wspólnotę szkolną – naszej małej 
Ojczyzny”.

Zbigniew Biederka
 nauczyciel Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Paprotni

szkolna „ Szkolne wieści”. Od ponad 20 
lat organizujemy dla dzieci w okresie ferii 
zimowych i letnich dwutygodniowe zajęcia, 
tzw. „ferie w szkole”, w których uczestni-
czy średnio 50 uczniów i od wielu lat ist-
nieje ogromne zainteresowanie udziałem w 
tych zajęciach. Od kilku lat jesteśmy orga-
nizatorami Powiatowego Przeglądu Chó-
rów Szkolnych.. 

PzG: A zatem, w jakim kierunku szko-
ła powinna się rozwijać?

GF: Myślę, że naśladując Patrona, może-
my wspólnie z uczniami choć trochę uczy-
nić świat piękniejszym i lepszym. Aby to 
osiągnąć musimy być konsekwentni w re-
alizacji postawionych sobie celów i zadań. 
Musimy też pamiętać o tym, że każdy uczeń 

jest inny i w inny sposób musimy do niego 
dotrzeć.

PzG: Dziękuję za rozmowę i życzę, by 
w najbliższej przyszłości plany rozwojo-
we szkoły stały się rzeczywistością.

Rozmawiał Tomasz Daczko
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Jest naturalne, że z upływem lat oswa-
jamy się z myślą o zmierzchu. Przypomina 
nam o nim choćby fakt, że szeregi naszych 
krewnych, przyjaciół i znajomych coraz bar-
dziej się przerzedzają. Uświadamiamy to so-
bie przy różnych okazjach, na przykład gdy 
spotykamy się z najbliższymi. Granica życia  
i śmierci przesuwa się przez nasze wspólnoty  
i stale przybliża się do każdego z nas. Jeśli 
życie jest pielgrzymką do niebieskiej ojczyzny, 
to starość jest czasem, gdy jesteśmy najbar-
dziej skłonni myśleć o wieczności. (…).

Jan Paweł II, „Do moich braci i sióstr – 
ludzi w podeszłym wieku”

15 listopada 2019 r. niecodzienną uroczy-
stość obchodziła Pani Władysława Misiak  
z Topołowej, która świętowała swoje 100 
urodziny. Ten wyjątkowy Jubilleusz roz-
poczęła Msza św. w intencji Dostojnej Ju-
bilatki, której przewodniczył o. Andrzej 
Sąsiadek  proboszcz Parafii Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
w Niepokalanowie. 

W niedzielę 17 listopada w sali bankie-
towej „Renia” miała miejsce dalsza część 
uroczystości, którą specjalnie na cześć 
Szacownej Jubilatki przygotowało Stowa-
rzyszenie Miłośników Wsi Topołowa. W 
tym wyjątkowym dniu Pani Władysławie 
towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, 
mieszkańcy Topołowej oraz władze samo-

rządowe. Obecni byli: Marek Olechowski 
- wójt Gminy Teresin, Bogdan Linard - prze-
wodniczący Rady Gminy, Agnieszka Adam-
czyk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
Agnieszka Ptaszkiewicz - radna Powiatu 
Sochaczewskiego i prezes Stowarzyszenia 

„Impuls”, Halina Ziółkowska - sołtys Topo-
łowy wraz z  Radą Sołecką, Agnieszka Woch 

- zastępca kierownika wydziału świadczeń 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Warszawa, a także wikariusz Parafii  
w Niepokalanowie o. Sebastian Bielski, któ-
ry jako pierwszy zabrał głos - Wraz z Pa-
nią Władysławą pragniemy uczcić Jubileusz 
100-lecia urodzin tak jak przystoi wiernym 
chrześcijanom – wielbiąc Boga i wysławia-
jąc Go przed ludźmi za dobrodziejstwa, jakie 
nam nieustannie wyświad-
cza. Bogu składamy dzięki za 
wszelkie dobro, które stało się 
udziałem dostojnej Jubilat-
ki. Następnie uczestnicy tej 
wzruszającej i niecodziennej 
uroczystości zaśpiewali Do-
stojnej Jubilatce „200 lat”.

Szymon Drzazga, prezes 
Stowarzyszenia Miłośników 
Wsi Topołowa, gratulował 
Pani Władysławie pięknego 
Jubileuszu, życząc zdrowia  
i pogody ducha. Przypo-
mniał jednocześnie, że przed 
siedemnastoma laty pani Władysława czyn-
nie włączyła się w powstanie Stowarzysze-
nia, któremu dziś  przewodniczy. 

- Sto lat, to czas, który dla większości z nas, 
zwłaszcza na początku życiowej drogi, wyda-

je się nie do osiągnięcia, 
to czas, w którym ze-
brać można mnóstwo 
doświadczeń i mą-
drości, przeżyć wspa-
niałe chwile szczęścia  
i niezmierzonej radości. 
Pani dane było przeżyć 
cały wiek w naszej pol-
skiej historii, doświad-
czyć trudów i radości  
z nim związanych - 
mówił gospodarz gmi-
ny Marek Olechowski, 
który w asyście prze-
wodniczącego Rady 
Gminy i kierownik 

USC wręczył Jubilatce list gratulacyjny, uro-
dzinowy tort, kosz słodkości oraz bukiet róż.

List gratulacyjny od prezesa KRUS oraz 
decyzję przyznającą dodatkowe świadczenie 
emerytalne wręczyła zastępca kierownika 
wydziału świadczeń Agnieszka Woch. 

W imieniu mieszkańców wsi Topołowa 
gratulacje i życzenia złożyła sołtys Halina 

Ziółkowska, która jako dobry duch całej 
uroczystości, bacznie czuwała nad jej prze-
biegiem.

Po złożeniu życzeń Jubilatce, do której 
ustawiła się bardzo długa kolejka, wszyscy 
zasiedli do podanego posiłku.

Spotkanie upłynęło w  miłej, rodzinnej 
atmosferze i  było okazją do poznania bo-
gatego życiorysu Pani Władysławy. Nasza 
Jubilatka, pomimo swojego zacnego wieku, 
cieszy się dobrą formą, a humor dopisuje jej 
każdego dnia. Recepty na długowieczność 
nie podaje, ale   w domu, w którym mieszka 
wraz z synem Pawłem, daje się odczuć przy-
jazną atmosferę i wzajemny szacunek. To 
stąd bierze się radość życia Pani Władysła-
wy oraz życzliwość dla ludzi.

Pani Władysława Misiak z domu Kac-
przak urodziła się 15 listopada 1919 r.  
w Wymysłowie. Wiele w życiu przeżyła  
i na własne oczy widziała zmiany zacho-
dzące w naszej Ojczyźnie na przestrzeni 
wieku. Z pewnością może być dumna, my-
śląc o swoim życiu, które jest skarbnicą 
doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. 
Jubilatka ma ośmioro dzieci - czterech sy-
nów i cztery córki. Doczekała się 20 wnu-
ków, 29 prawnuków oraz 3 praprawnuków.

Serdeczne życzenia i odwiedziny licz-
nych gości wywołały radość i wzruszenie 
na twarzy Jubilatki, która kilkakrotnie pod-
kreśliła, jak bardzo cieszy się z odwiedzin. 
Atmosfera spotkania wprawiła Jubilatkę  
w tak dobry nastrój, iż postanowiła zapre-
zentować swoje zdolności recytatorskie,  
a tym samym pochwalić się doskonałą pa-
mięcią i świeżością umysłu. W Jej wykona-
niu mieliśmy przyjemność wysłuchać poezji 
patriotycznej oraz mickiewiczowskich strof 
ballady „Powrót taty”. 

Dostojnej Jubilatce jeszcze raz życzymy 
wszystkiego dobrego, niech każda chwila 
będzie dla Pani źródłem szczęścia i upły-
wa w spokoju i zdrowiu.

Tomasz Daczko

100 URODZINY PANI WŁADYSŁAWY MISIAK
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Prosto z Gminy

Mimo licznych apeli Policji, wielu komunikatów w lokalnych mediach i spotkań z se-
niorami, nadal dochodzi do przestępstw na szkodę osób starszych, które niejednokrot-
nie tracą oszczędności całego życia przekazując je obcym osobom lub pozostawiając  
w koszach na śmieci lub innych wskazanych przez przestępców miejscach. Kilku miesz-
kańców powiatu sochaczewskiego, aby zdobyć pieniądze, zaciągnęła kredyty w bankach.

Oprócz Policji, ogromną rolę w uświadamianiu seniorów i przestrzeganiu ich przed za-
grożeniami, mają członkowie ich rodzin. Odwiedzając rodziców czy dziadków, zawsze znaj-
dzie się moment, żeby przypomnieć o działaniach przestępców. Pamiętajmy jednak, że nie 
należy skupiać się tylko i wyłącznie na jednej lub dwóch metodach działania sprawców. One 
są rożne, cały czas się zmieniają i nie jest możliwe przytoczenie wszystkich. Przestępcy pod-
szywali się już za członków rodziny, znajomych, funkcjonariuszy lub pracowników urzędów. 
Dzisiaj mogą prosić o pieniądze na wsparcie działań Policji w zwalczaniu przestępczości, ale 
nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaką historię wymyślą jutro.

Oszuści wykorzystują ufność osób starszych i faktem jest, że często uderzają w czuły 
punkt – rodzinę, dla której senior będzie w stanie zrobić wszystko. Z numeru zastrzeżonego 
dzwonią na telefon stacjonarny lub komórkowy. Przedstawiają różne historie – wypadki 
drogowe, problemy finansowe, konflikty z prawem czy nawet zagrożenie ze strony nieuczci-

wych pracowników różnych firm czy instytucji. Rozmowa prowadzona jest tak, by senior czuł presję czasu. Pamiętajmy, że każdy z nas 
reaguje inaczej na sytuacje stresowe. Jeden zachowa zimną krew i będzie myślał racjonalne przewidując, że ma do czynienia z oszustami,  
a drugi wyda pieniądze lub pozostawi je w umówionym miejscu.

Zasada „ograniczonego zaufania” w kontaktach z nieznajomymi nie dotyczy tylko dzieci. Dlatego przypominajcie rodzicom i dziadkom, 
by nie kontynuowali rozmowy telefonicznej, gdy ktoś prosi o wypłacenie gotówki lub zrobienie przelewu na nieznane konto. Przypomi-
najcie również, żeby nie przekazywali gotówki obcym osobom. Niektórzy być może pomyślą, że temat jest już tak często poruszany, że jest 
wręcz nudny. Warto jednak zauważyć, że część pokrzywdzonych osób w przeszłości słyszała o oszustach działających metodą „na policjan-
ta” czy „na wnuczka” i nie przypuszczali, że sami padną ich ofiarą. Wystarczyła zmiana legendy, presja czasu, niejednokrotnie płacz osoby  
w słuchawce lub informacja o zagrożonych środkach w banku i kolejny senior tracił pieniądze. Problem jest cały czas aktualny i kolejne 
osoby tracą majątek życia.

Sochaczewscy policjanci przypominają!
Szczególnie zagrożone są osoby posiadające telefony stacjonarne. Sprawcy typują swoje ofiary spośród takich osób.
• nawet jeśli ktoś dopytuje, nie mów nikomu jaką sumą pieniędzy dysponujesz. Przestępcy i tak będą chcieli jak najwięcej.
• nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.
• nigdy nie zostawiaj pieniędzy w bramach, koszach na śmieci lub innych miejscach wyznaczonych przez rozmówcę  
• jeżeli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za członka rodziny lub znajomego i potrzebuje od Ciebie pieniędzy, rozłącz się. Odłóż 

słuchawkę, odczekaj chwilę i zadzwoń bezpośrednio do najbliższych, żeby to potwierdzić. Nie dzwoń z numeru na który dzwonili 
sprawcy.

• nie wypłacaj z banku dużych sum pieniędzy bez konsultacji z najbliższymi. Ty działasz pod presją czasu z nadzieją, że pomożesz 
osobie najbliższej lub uchronisz swoje środki przed utratą. Twoja rodzina może mieć inne spojrzenie na tą sytuację. 

• jeśli ktoś próbował Cię oszukać lub padłeś ofiarą oszustów – natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji.

Kolejny raz przypominamy!
Policja nigdy nie informuje osób postronnych o podejmowanych działaniach, a szczególnie o tajnych akcjach. Nigdy 

nie odbierają i nie przekazują pieniędzy. Jeśli odbierzemy telefon i nasz rozmówca będzie przedstawiał się jako np. funk-
cjonariusz czy inny pracownik instytucji i pojawi się temat związany z koniecznością przekazania przez nas na jakikol-
wiek cel pieniędzy, natychmiast dzwońmy pod nr 997, czy 112 po prawdziwych policjantów. W tym celu skorzystajmy 
najlepiej z innego aparatu telefonicznego np. od sąsiada.

mł. asp. Agnieszka Dzik

KOMUNIKAT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SOCHACZEWIE

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
DOM PARAFIALNY 

w NIEPOKALANOWIE
styczeń – czerwiec
sierpień – grudzień

WTOREK 16.00-18.00

PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
URZĄD GMINY TERESIN

sala nr 6 /parter/
styczeń – lipiec

wrzesień – grudzień
ŚRODA 16.00-18.00

TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
PONIEDZIAŁEK 16.30-18.30
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

W GODZINACH PRACY URZĘDU  
GMINY TERESIN

661 500 587
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Numer 11/2019

21 września zorganizowano  
w sołectwie Granice niecodzienne 
wydarzenie pod nazwą ,,Rodzin-
ne sadzenie roślin”. Całe rodziny 
postanowiły poświęcić swój czas 
i energię dla dobra wspólnego. 
Mieszkańcy spotkali się przy po-
wstającym placu zabaw dla dzieci. 

Celem spotkania było wspólne 
sadzenie roślin wokół placu. Latem, 
miejsce to jest silnie nasłonecznione. 
Aby dzieci i ich opiekunowie mogli 
spędzać wolny czas w bardziej kom-
fortowych warunkach, zaplanowano 
posadzenie roślin ozdobnych, które 

dadzą w przyszłości odrobi-
nę cienia. Niewątpliwie bę-
dzie to element podnoszący 
estetykę tego miejsca, które 
ma służyć zabawie i rekreacji 
najmłodszych mieszkanek  
i mieszkańców sołectwa Gra-
nice.

 Pozyskano grono ludzi 
dobrej woli, którzy wspar-
li akcję. Lokalni  przedsię-
biorcy dołożyli przysłowio-
wą złotówkę, naukowcy z Instytutu  
w Skierniewicach udzielili wspar-
cia merytorycznego, szkółka   

w której zakupiono rośliny, 
dostosowała dobór do ist-
niejących warunków. Do 
nasadzeń niezbędna była 
dobrej jakości ziemia. So-
łectwo otrzymało paletę 
wysokiej jakości torfu od 
producenta substratów dla 
ogrodnictwa aż z wybrze-
ża.

Zaangażowanie miesz-
kanek i mieszkańców so-

11 września mieszkańcy sołectwa 
Granice zebrali się przy odnowionej 
kapliczce. Celem tego wielopoko-
leniowego spotkania była kolejna 
akcja społeczna ,,Porządki przy ka-
pliczce”.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
zaaranżowano na nowo teren wokół 
tego szczególnego dla mieszkańców 
miejsca. Błyskawicznie znalazły się 
również chętne osoby do podarowa-
nia kory czy też dobrej jakości tor-
fu do posadzenia roślin. Akcja była 
następstwem zakończonych właśnie 
prac, mających na celu odnowę wie-
kowej już budowli. 

Prace remontowe  rozpoczęto jakiś 
czas temu na wniosek mieszkańców. 
Nad całością przedsięwzięcia czuwał 
pan Kazimierz Antczak, poprzedni 
sołtys Granic. Na uwagę zasługu-
je fakt, że kapliczka zachowała swój 
dawny wygląd i dotychczasowy cha-

rakter. Wy-
konane zo-
stało nowe, 
bardzo efek-
towne ogro-
dzenie.

W ma-
zowieckim 
krajobrazie 
n i e z w y k l e 
ważne są 
e l e m e n t y ,  
z który-
mi łączą 
nas więzy 
ku l t u row e  
a często 
również sen-
tymentalne. 
Kapliczki nie są dziełami techniki,  
a jedynie pewną formą wyrazu. Czę-
sto jest to element lokalnego folklo-
ru. Każdy, kto znajdzie się na rozstaju 

dróg, gdzie  stoi wybudowana w 1946 
roku  kapliczka, może zobaczyć jak 
godnie wygląda to miejsce.

Anna Gogół 
Sołtys wsi Granice 

Ocalić od zapomnienia

W trosce o lepsze jutro

łectwa Granice przerasta najśmielsze 
oczekiwania. Prace jakie należało 
wykonać były bardzo trudne. Nie-
przepuszczalna, zbita ziemia, mnó-
stwo kamieni nie przeszkodziły  
w wykonaniu zaplanowanych działań. 
Prace trwały kilka godzin. Dzieci po-
magały dzielnie od początku do koń-
ca. Najchętniej brały udział w podle-
waniu roślin. W tym miejscu należą 
się słowa podziękowania dla OSP Pa-
protnia, która zawsze służy  pomocą  
i wsparciem.

Anna Gogół 
Sołtys wsi Granice
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Podobnie jak w ubiegłych latach, tak też w tym roku Narodo-
we Święto Niepodległości Gmina Teresin celebrowała w wyjątko-
wy sposób.

Odsłona pierwsza - Z zakamarków przeszłości
Już 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, odbyła 

się projekcja filmu „Niepodległość” w reż. Krzysztofa Talczewskie-
go. - Dzięki temu filmowi mamy unikalną możliwość, by przyjrzeć 
się naszej historii, poczuć niezwykłą atmosferę tamtych dni - powie-
dział zastępca wójta Marek Jaworski, który w niedzielne popołudnie                         
w Dworcu TO.Kultura wygłosił krótką prelekcję poprzedzającą po-
kaz filmu.

Ten dokumentalny obraz wydarzeń sprzed stulecia okazał się 
atrakcyjny zarówno dla starszych jak i młodszych widzów, którzy 
tego dnia licznie odwiedzili teresińskie kino.

Odsłona druga - A z nami był nasz drogi wódz ...
 Z powozu przed stacją PKP Teresin – Niepokalanów wysiadł 

Marszałek Piłsudski, w postać którego od wielu już lat wciela się 
mieszkaniec Paprotni Zdzisław Goszcz. Na Skwerze Niepodległo-
ści przywitali go licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zaraz potem, 
we wzruszającym geście, bukietem kwiatów uhonorowała wodza 
kwiaciarka z pobliskiej kwiaciarni. Po  uroczystej odprawie wszy-
scy zgromadzeni wyposażeni w biało-czerwone flagi wyruszyli  
w Marszu Niepodległości do Szymanowa. Niepodległościowy 
Marsz umilało wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, kolejnych 
symboli tego niezwykłego dla nas Polaków dnia - „Pierwszej Bryga-
dy”, „Szarej Piechoty” czy „Wojenko, wojenko”.

Odsłona trzecia - Gaude Mater Polonia
W Szymanowie przed kościołem parafialnym uczestników 

Marszu powitały brawa licznie oczekujących wiernych. Zaraz po-
tem w szymanowskiej świątyni odbyła się Msza święta w intencji 
Ojczyzny, którą koncelebrowali. proboszcz parafii w Szymanowie 
ks. Robert Sierpniak, proboszcz parafii w Mikołajewie ks. Krzysz-
tof  Żochowski oraz kapelan strażaków gminy Teresin o. Wiesław 
Koc. Wierni, w ciszy kościoła, przed Najświętszym Sakramentem, 
otoczyli Polskę modlitwą i polecili ją Bogu.

Odsłona czwarta - Hołd bohaterom. Apel pamięci
Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 

pod obelisk Józefa Piłsudskiego, gdzie okolicznościowy referat 
wygłosił dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymanowie i prezes 
Stowarzyszenia „Teresin nasze korzenie” Jarosław Żejmo. Ob-

chody rocznicowe zwieńczyło odśpiewanie hymnu państwowego. 
Delegacje władz samorządowych, gminnych placówek oświato-
wych, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołectwa Szymanów, Społecz-
nego Przedszkola Integracyjnego oraz Sióstr Niepokalanek złożyły 
pod pomnikiem wiązanki kwiatów w narodowych barwach. Nie 
zabrakło też okolicznościowego przemówienia wójta Gminy Teresin 
Marka Olechowskiego.

Odsłona piąta - Radosne spotkanie. Integracja
Taką grochówką nie pogardził żaden z uczestników Narodowego 

Święta Niepodległości! Zupa, na którą po zakończeniu obchodów 
zaprosiły władze gminne, tego dnia smakowała wyjątkowo! Na-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESIN



teczną i podniosłą atmosferę. Montaż słowno - muzyczny, który 
poprowadzili: Hanna Koźlicka i Igor Walędziak uczniowie klasy 

III zachwycił zebranych. Większość wyśpiewanych pie-
śni patriotycznych goście usłyszeli po raz pierwszy. Łzy  
w oczach zakręciły się wszystkim, gdy czwórka uczniów  
z kl. III Wanesa Brejnak, Emilia Świniarska, Milena Ja-
rzyńska i Igor Walędziak zaśpiewała i zainscenizowała 
pieśń patriotyczną „Nie idź na wojnę”.

W trakcie apelu okolicznościowe przemówienie wy-
głosił Ambasador Pan Hasan Hasanov, Pan Marek Ole-
chowski - Wójt Gminy Teresin oraz Pani Sylwia Pela 

-  Dyrektor Szkoły.
Gość z Azerbejdżanu wyraził w wielu zdaniach podziw  

i zachwyt nad zaprezentowanym programem. Był bardzo 
wzruszony pięknym śpiewem i recytacjami uczniów.Pan 
Wójt podtrzymał opinię gościa i dodał, że nasza szkoła to 
placówka, w której daje się zauważyć rodzinną atmosferę. 

O godz. 11.11, zgodnie z prośbą Ministra Edukacji Na-
rodowej,  został odśpiewany hymn państwowy, co ozna-
cza, że uczniowie włączyli się w akcję „Szkoła do hymnu”.

Ewa Piotrowska

Tomasz Daczko 
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prawdę dodała sił i skusiła nawet największych niejadków. I tak przy 
wspólnym posiłku oraz sympatycznych pogawędkach zakończyło 
się nasze wspólne świętowanie Niepodległej Polski. 

Tym co zmarli za Ojczyznę –  
hołd dziś cała Polska składa

Słowa te były elementem dekoracji podczas aka-
demii z okazji 101. Rocznicy odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości.

Uroczysty apel został przygotowany według sce-
nariusza pt.„ Historia Białego Orła” autorstwa Pani 
Wiesławy Tymorek. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością Pan Hasan Hasanov Ambasador Repu-
bliki Azerbejdżanu w Polsce wraz z żoną, Pan Ma-
rek Olechowski Wójt Gminy Teresin i Pan Zbigniew 
Komorowski Honorowy Obywatel Gminy Teresin .

W tym miejscu należy wspomnieć, że nasza szkoła 
współpracuje z Ambasadą Azerbejdżanu z racji odsło-
nięcia we wrześniu 2017 r. tablicy pamiątkowej Mści-
sława Rostropowicza wiolonczelisty, którego przod-
kowie mieszkali na terenie Gminy Teresin w pałacu  
w Skotnikach. W chwili obecnej pałac i przyległy 
ogród są remontowane przez właściciela.

Przygotowany apel wprowadził zebranych w świą-

,,ŚWIĘTO Z AMBASADOREM”
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Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Te-
resin radni uchwalili ,,Regulamin korzy-
stania z poczekalni w budynku Dworca 
TO.Kultura ‘’. W dyskusji, która towarzy-
szyła uchwalaniu tego dokumentu, głos 
zabrali m.in. radny Hubert Konecki oraz 
wójt Marek Olechowski. Najważniejszym 
jej elementem były godziny funkcjonowa-
nia dworcowej poczekalni.

Uregulowanie funkcjonowania pocze-
kalni było konieczne ze względu na zmianę 
przepisów. Jak poinformowała kierownik 
referatu mienia i środowiska w gminie Te-
resin Joanna Szymańska, regulamin jest 
zbiorem reguł, dzięki którym podróżni będą 
wiedzieli, jakie są zasady funkcjonowania 
dworca, że mogą liczyć na dostęp do kas  
i łazienek, także tych z dostosowaniami dla 
osób niepełnosprawnych.

Kwestię wydłużenia czasu funkcjono-
wania dworcowej poczekalni podjął radny 
Konecki:

- Myślę, że ta poczekalnia powinna być 

otwarta dłużej, co najmniej 
do północy. Takie jest nie tyl-
ko moje zdanie, ale i miesz-
kańców, którzy zgłaszali się 
do mnie w tej sprawie. Wło-
żyliśmy w ten budynek dużo 
pieniędzy, ale uważam, że 
nasz samorząd stać na to, by 
dołożyć jeszcze kilka tysięcy 
złotych rocznie, żeby pocze-
kalnia otwarta była dłużej.

W odpowiedzi na inter-
pelację radnego, wójt Ole-
chowski zaznaczył, że nie 
wpłynęły do niego uwagi ze 
strony mieszkańców w tej sprawie.

- Kilka dni temu usłyszałem, że mieszkań-
cy radzą sobie z godzinami wieczornymi, go-
rzej z porannymi. Między 5.00, a 6.00 rano 
odjeżdżających jest więcej niż ubiegłej zimy  
i w związku z tym prosili o otwarcie poczekal-
ni od 5.00, do czego się przychylam.

Decyzją Rady Gminy poczekalnia dwor-

cowa będzie dostępna dla podróżnych                                     
w dotychczasowym trybie, tj. w godzinach 
6.00 - 22.00. Przewodniczący Bogdan Li-
nard zaznaczył jednakże, że jeśli wpłyną do 
niego uwagi mieszkańców, dotyczące wy-
dłużenia czasu funkcjonowania dworcowej 
poczekalni, Rada Gminy ponownie przyjrzy 
się tej sprawie.

Redakcja

Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o dofinansowanie zadania w ramach pro-
gramu priorytetowego „Usuwanie folii rol-
niczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej”.

Wnioski od rolników przyjmowane będą 
do 09.12.2019 roku (wnioski złożone po ter-
minie nie będą rozpatrywane). Wniosek do 
pobrania na stronie www.teresin.pl

Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek 
w ramach Programu. Wnioski należy skła-
dać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 
20, 96-515 Teresin w godzinach pracy urzę-
du.

Na podstawie złożonych wnio-
sków Gmina przygotuje wniosek 
zbiorczy o dofinansowanie. Pro-
gram ma charakter konkursu  
i w przypadku nieotrzymania przez 
Gminę Teresin dotacji z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej” zadanie nie będzie 
realizowane.

Odbiór odpadów wskazanych we wnio-
sku będzie realizowany z miejsca wskaza-
nego przez mieszkańca we wniosku (we 
wniosku może być wskazany jeden adres). 
Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, 

Zasady korzystania z poczekalni dworca PKP w Teresinie

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE FOLII 
ROLNICZYCH – DO 9 GRUDNIA ! 

posegregowane wg frakcji i koloru.
Odbiór odpadów realizowany będzie na 

postawie złożonego wniosku do ilości wska-
zanej we wniosku.

Wójt Gminy Teresin
Marek Olechowski

OGŁOSZENIE
Sprzedam podnośnik transportowy dla osoby niepełnosprawnej o maksymal-

nym udźwigu do 180 kg. Podnośnik jest  sterowany elektrycznie - pilotem, mało 
używany (dwa razy), z gwarancją  do września b.r.  

Cena do uzgodnienia na miejscu. 
 Numer kontaktowy 696 182 503 lub 604 683 688
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porcie, Polska jest jed-
nym z najbardziej ubogich  
w wodę krajów Unii Euro-
pejskiej. Całkowite zasoby 
wody pitnej w naszym kraju 
wynoszą 4 mld m3 – to trzy 
razy mniej niż średnia euro-
pejska i ilość porównywalna  
z zasobami posiadanymi przez 
Egipt. Problem w tym, że nasze 
zasoby wodne z każdym rokiem 
będą się zmniejszać.  

Sytuacja opisana  w cyto-
wanym raporcie dotyczy także 
naszej gminy i jeśli nie zostaną 
podjęte konkretne działania,  
w Teresinie i okolicznych miej-

scowościach wody pitnej może zabraknąć. 
- Poziom wód gruntowych obniżył się o 60 

cm, co niesie ze sobą poważne konsekwencje. 
Niedawno poddaliśmy wodę badaniom i oka-
zało się, że stężenie żelaza to 1200 jednostek, 
podczas gdy dozwolonych jest maksymalnie 
200. Manganu jest 700 jednostek na dozwolo-
nych 50. Z żelazem sobie poradziliśmy, gorzej 
z manganem, którego trudniej się pozbyć, bo 
choć zbiliśmy go do 40 jednostek, zdajemy 
sobie sprawę, że problem powróci, co wynika  
z braku deszczu, który ma bezpośredni wpływ 
na skład wody.

Numer 11/2019

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o warto-
ści 30 tysięcy złotych trafił do strażaków 
z OSP Paprotnia. Jednostce przekazano 
dwie kamery termowizyjne 
FLIR K2 i K45, które już nie-
długo wejdą do służby.

Za sprawą środków pocho-
dzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej uda-
ło się zakupić specjalistyczny 
sprzęt, dzięki któremu możli-
we będzie nocne poszukiwanie 
zaginionych, ale też wykrywanie 
podwyższonej temperatury - ka-
mery pozwolą na sprawdzenie  
w trudno dostępnych miejscach, 
czy pożar jest już całkowicie 
ugaszony. Ochotnicy z Paprotni 
nie kryją swojego zadowolenia 
i za wsparcie finansowe dzięku-
ją nie tylko WFOŚiW, ale także 
Adamowi Orlińskiemu - wice-
przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
oraz firmie BestDrive Navigator. 

Dodajmy, że to kolejne doposażenie tej 
prężnie działającej jednostki. Dzięki stara-

niom druhów ich wyposażenie uzupełniły 
niedawno podpory do stabilizacji pojazdów, 
ostrzegawcza fala świetlna, rolki do trans-

portu pojazdu, osłony na ostre krawędzie 
oraz parawan. Zakup ten sfinalizowano 

Letnie upały już dawno minęły, ale  
o problemie kurczących się zasobów wody 
na terenie naszej gminy nie można zapo-
mnieć. Wójt Olechowski w informacjach 
prasowych i na stronie internetowej gminy 
wielokrotnie apelował do mieszkańców, 
by liczyli się z każdą kroplą i wykorzysty-
wali ją wyłącznie do celów bytowych.  Na 
XV sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 
października głos w tej sprawie zabrał Ma-
rek Misiak - dyrektor Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej.

Jak podaje NIK w najnowszym ra-

Jak twierdzi dyrektor GZGK sytuację 
może poprawić zakup specjalistycznych fil-
trów, które usprawnią proces uzdatniania 
wody, ale związane to jest z poniesieniem 
przez gminę niemałych kosztów. Jeden taki 
filtr to wydatek rzędu 380 tysięcy złotych. 

Jak ocalić resztki wody?
Konieczne jest poprawienie retencji 

wody, czyli jej zatrzymywanie  i gromadze-
nie. Wójt Olechowski podjął starania, aby 
zmodernizować stację uzdatniania wody 
przy ulicy Świętokrzyskiej w Teresinie. Jed-
nak sporządzenie projektu i sfinalizowanie 
inwestycji to zadania nie tyle czasochłonne, 
co kosztowne. Modernizacja wspomnianej 
SUW ze względu na skomplikowaną tech-
nologię odwróconej osmozy może szacun-
kowo pochłonąć 4 miliony złotych. Radni 
będą musieli wkrótce się nad tym tematem 
pochylić, bo jego podjęcie mogłoby w zna-
czący sposób wpłynąć na problem okreso-
wych przerw w dostawie wody, a przede 
wszystkim na jej jakość.

- Powinniśmy pamiętać, że woda nie jest 
dobrem danym raz na zawsze, które zawsze 
będzie dostępne. Powinniśmy oszczędzać 
wodę dla przyszłych pokoleń - podsumowuje 
Marek Misiak.  

Redakcja

OSP Paprotnia bogatsza o nowy sprzęt !

dzięki dofinansowaniu z Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ze środ-
ków własnych.

Redakcja

,,WODY JAK W EGIPCIE”
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Prosto z Gminy

Imieniny zawsze powinny stanowić 
okazję do spotkań i wesołego biesiado-
wania w mniejszym lub większym gronie.  
W całej Polsce rzesze solenizantów odbie-
rają wtedy życzenia, kwiaty, upominki od 
bliskich, przyjaciół i znajomych. Nie ina-
czej było w Teresinie. Na zaproszenie wój-
ta Marka Olechowskiego oraz dyrektora 
Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusza 
Cieśniewskiego  w niedzielne popołudnie 
27 października do „Dworca TO.Kultura” 
zawitały panie o dźwięcznym imieniu Te-
resa. 

Przypomnijmy, Teresy obchodzą imieni-
ny 15 października, a sama nazwa Teresin 
etymologicznie wzięła się od Teresy, córki 
właściciela Nieborowa Jerzego Radziwiłła, 

do którego 
należał nie-
gdyś Tere-
sin. Dlatego 
też corocz-
nie organi-
zowane są 
w s p ó l n e 
i m i e n i n y 
mieszkanek 
naszej gmi-
ny noszą-
cych to imię 
pod nazwą 

„O Teresach   
w Teresinie”. 

Tegoroczne imieniny uświetnił standu-
powy występ Joanny Gałki - Walczykiewicz 
z „Pogotowia Artystycznego” z Łowicza, 
która swoim zapałem, radością i profesjo-
nalizmem zagwarantowała dobrą zabawę, 

O Teresach w Teresinie

jakość artystyczną, poziom muzyczny i za-
dowolenie odbiorczyń. Artystka, sceniczny 
wulkan energii, w programie zatytułowa-
nym „Damski punkt widzenia” poprowa-
dziła licznie zgromadzone panie (i panów, 
nielicznych wprawdzie) przez życie kobiety 
od dzieciństwa, aż po wiek dojrzały. Jej bez-
litosne poczucie humoru, bezpretensjonal-
ne monologi i barwne anegdoty połączone 
z kobiecym wdziękiem, bardzo szybko zna-
lazły uznanie publiczności, która nagrodziła 
artystkę salwami śmiechu i gromkimi bra-
wami. 

Miłą atmosferę niedzielnego popołu-
dnia dopełniły imieninowe życzenia i to-
ast wzniesiony lampką szampana oraz tort  
i czerwona róża wręczona każdej z pań oso-
biście przez wójta Olechowskiego oraz dy-
rektora Cieśniewskiego.

Redakcja
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wyróżnienia -  Łucja Niedzińska (SP Szymanów), Patrycja Kacz-
marczyk (SP Paprotnia)

Kategoria - Kabaret
Złoty Satyr - Dominika Dylik (SP Paprotnia)

Klasy IV-VI
Kategoria - Poezja
Srebrny Cyceron - Marcelina Więsek (SP Teresin), Patryk Toma-

szewski (SP Teresin)
Kategoria - Proza
wyróżnienia - Katarzyna Rosa (SP Teresin), Łucja Żochowska 

(SP Teresin)
Kategoria Wystąpienie publiczne
wyróżnienie - Kalina Staszewska (SP Teresin)

Klasy VII-VIII
Kategoria Poezja
Srebrny Cyceron - Jakub Banaszek (SP Teresin)
Kategoria Proza
wyróżnienie specjalne za dobór repertuaru - Szymon Matuszkie-

wicz (SP Teresin)
Kategoria Kabaret
Srebrny Satyr - grupa teatralna „Maska” (SP Szymanów)

Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów! Pielęgnujcie swój talent i rozwijajcie 
artystyczne umiejętności, zarażając przy tym rówieśników pasją  
i zainteresowaniem do literatury i sztuki. Dzięki temu Wasze życie 
będzie bogatsze, pełniejsze i z pewnością piękniejsze.

Tomasz Daczko

Numer 11/2019

W XIV Powiatowych 
Dniach Retoryki, które odbyły 
się 6-7 listopada udział wzię-
li uczniowie zakwalifikowani  
w Teresińskich Dniach Reto-
ryki oraz uczniowie reprezen-
tujący szkoły z całego powiatu 
sochaczewskiego. Poszczegól-
ne prezentacje oceniało profe-
sjonalne jury: Katarzyna Fla-
der-Rzeszewska, Katarzyna 
Rospędowska oraz Grzegorz 
Reszka, które podzieliło się  
z  uczestnikami swoimi uwa-
gami, co jest niezwykle istotne  
w  dalszej pracy z  tekstem. 

Uczniowie zmagali się  
w trzech kategoriach retorycz-

nych: poezji, prozie oraz wystąpieniach publicznych, a także  
w konkursie kabaretowym. Decyzja jury nie należała do najłatwiej-
szych, gdyż konkurencja była silna i liczna. Tym bardziej cieszy 
fakt, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych  nie zabrakło przed-
stawicieli naszej gminy. 

Oto lista laureatów z Gminy Teresin podczas XIV Powiatowych 
Dni Retoryki:

Klasy I-III
Kategoria - Poezja
Złoty Cyceron - Julia Kołodziejak (SP Teresin); Srebrny Cyce-

ron - Aleksandra Minoga (SP Paprotnia); Brązowy Cyceron - Ad-
rian Bodzak (SP Szymanów), Krzysztof Bajurski (SP Paprotnia); 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szymanowie  z klas IV-VIII mieli okazję poznać 
poetę, pisarza, tłumacza, leksykografa - pana Pawła Beręsewicza. To autor wielu wspa-
niałych książek dla dzieci młodszych i starszych.

W oryginalny sposób poprowadzone spotkanie sprawiło, że wszyscy byli 
zasłuchani,a niektórzy „wybrańcy” mieli możliwość „wypicia herbatki” z autorem  
i wyrażenia swoich refleksji na temat książek o różnej tematyce: o modzie, o przygo-
dzie, o internecie. Tematy bardzo aktualne, cieszące się zainteresowaniem młodych 
ludzi.

Po spotkaniu każdy miał możliwość zakupić książkę z autografem. A warto...bo 
osobowość i problemy poruszane w twórczości bardzo ciekawe.

Bibliotekarki z Szymanowa

Spadkobiercy Cycerona, czyli o Dniach Retoryki

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
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dziernika. Julia otrzymała również nagrodę  
Prezydenta miasta Pruszkowa dla najmłod-
szego uczestnika konkursu. Gościem hono-
rowym gali była Anna Maria Jopek - cór-
ka patrona Konkursu, znana piosenkarka, 
kompozytorka, autorka tekstów, producent-
ka muzyczna, reprezentantka Polski w 42. 
Konkursie Piosenki Eurowizji.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

Redakcja 

Prosto z Gminy

18 października w Dolnośląskim Cen-
trum Filmowym miała miejsce uroczysta 
Gala wręczenia nagród 34. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów Niepokalanów 
2019 we Wrocławiu. Wydarzenie popro-
wadzili aktorka Marta Dzwonkowska  
i satyryk Jerzy Skoczylas.  Decyzją Jury 
GRAND PRIX, czyli   statuetkę św. Maksy-
miliana oraz nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 10 000 zł w kategorii film dokumentalny 
otrzymał obraz „Wojownicy Maryi” w reż. 
Dariusza Kuciewicza, natomiast w kategorii 
film fabularny „Eter” w reż. Krzysztofa Za-
nussiego. Wyróżnienie i nagroda publicz-
ności   zostały przyznane filmowi „Boże 
Ciało” w reż. Jana Komasy.

Jesienią 2019 roku odbył się I Ogólno-
polski Konkurs Wokalny im. Stanisława 
Jopka. Konkurs organizowany był przez 
Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”, a jego zasadniczym celem było 
upamiętnienie legendarnego wokalisty ze-
społu Stanisława Jopka. 

Konkurs przebiegał dwuetapowo i po-
dzielony był na kategorie wiekowe: 9-14 lat, 
15-19 lat, 20-25 lat oraz 26+. Pierwszy etap 
odbył się na początku października w 16 
województwach. Uczestnicy musieli zmie-
rzyć się z niełatwym repertuarem zespołu 

„Mazowsze” i przygotować dwa utwory do 
prezentacji podczas przesłuchań.  Z każ-
dego województwa jedna osoba – laureat 
pierwszego miejsca w każdej kategorii wie-
kowej zaproszony był do udziału w drugim 
etapie, który odbywał się w siedzibie zespo-
łu „Mazowsze” w Otrębusach. 

Miło nam poinformować, że w katego-
rii wiekowej 9-14 lat w województwie ma-
zowieckim I MIEJSCE zajęła mieszkanka 
Gminy Teresin, uczennica Szkoły Podsta-

Zaśpiewała z „Mazowszem”

wowej im. św. Maksymiliana Kolbego 9-let-
nia JULIA KOŁODZIEJAK, a w kategorii  
15-19 lat I MIEJSCE mieszkanka Sochacze-
wa KAROLINA JĘDRZEJEWSKA.

Laureatki zostały zaproszone na kilka 
dni do Otrębus, gdzie uczestniczyły  w II 
etapie konkursu, rywalizując z najlepszymi 
wokalistami z całej Polski. W II etapie prze-
słuchań laureaci trzech pierwszych miejsc 
z każdej kategorii wiekowej zaproszeni byli 
do udziału w koncercie galowym z orkie-
strą, baletem i chórem zespołu „Mazowsze”. 
Spośród blisko 600 uczestników, którzy 
zgłosili się do konkursu w całej Polsce, jury 
w drugim etapie wyłoniło zwycięską jede-
nastkę i przyznało wyróżnienia. Miło nam 
poinformować, że KAROLINA JĘDRZE-
JEWSKA I JULIA KOŁODZIEJAK otrzy-
mały WYRÓŻNIENIE, ponadto JULIA 
KOŁODZIEJAK wywalczyła NAGRODĘ 
SPECJALNĄ DYREKTORA ZESPOŁU 
MAZOWSZE - zaproszenie do udziału  
w koncercie galowym wraz z zespołem ”Ma-
zowsze”, który odbył się w sobotę 26 paź-

Nagrodę specjalną w ramach 
Festiwalu przyznał także Zwią-
zek Gmin Związanych z Życiem 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
którego członkiem jest Gmina Teresin.  
W imieniu Związku, nagrodę pienięż-
ną w wys. 2 000 zł dla filmu „Wojow-
nicy Maryi” wręczył  o. Jacek Staszew-
ski, rzecznik prasowy Niepokalanowa.

Organizatorem Festiwalu jest Fun-
dacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła 
II oraz Klasztor OO. Franciszkanów 
z Niepokalanowa. Cele Festiwalu 
to „popularyzacja wartości uniwersalnych  
w świecie filmu, prezentowanie dobrego, war-
tościowego kina i zachęcanie do jego tworze-

FILMOWE „MAKSYMILIANY” ROZDANE

nia oraz wspieranie artystów, twórców filmo-
wych w tym dziele”.

Redakcja

Prosto
z Gminy

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Tomasz Daczko, tel. 609 455 011, e-mail: prostozgminy@teresin.pl

Opracowanie graficzne i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, 
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wydawnictwo@niepokalanow.pl

Liczba egzemplarzy: 1 900
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania.  

Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 4  grudnia 2019 roku o  godzinie 9.30 
- rozmowa z wójtem Gminy Teresin  
Markiem Olechowskim .

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek 13 grudnia 2019 roku o  godzinie 13.10 
- rozmowa z wójtem Gminy Teresin  
Markiem Olechowskim .

94,9 FM 102,7 FM
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Numer 11/2019

W dniach 25-26 października w Miliczu odbył się Ogólnopolski Turniej 
Młodziczek    i Młodzików w Zapasach w Stylu Wolnym – X Memoriał Zdzi-
sława Rokity.  W zawodach udział wzięło ponad 170 zawodniczek i zawodni-
ków z 35 klubów. Wśród nich była reprezentacja klubu LKS Mazowsze Tere-
sin. Na macie nasz klub reprezentowały dwie zawodniczki i jeden zawodnik.

Oto ich wyniki  w swoich kategoriach wagowych:
I miejsce  – Zuzanna Klata
II miejsce – Karolina Zień
II miejsce – Krzysztof Chudecki
Zawodnikom oraz trenerowi Ryszardowi Śliwińskiemu serdecznie gratu-

lujemy i życzymy kolejnych sukcesów na zapaśniczych matach.
Źródło: LKS Mazowsze Teresin

W dniach 15 - 17 .11.2019 r. w Dzierżoniowie odbyły się VIII Mistrzostwa Polski 
Młodziczek w zapasach. Wśród 188 zawodniczek z 59 klubów startowały trzy zawod-
niczki LKS Mazowsze Teresin – Zuzanna Klata,  Karolina Zień  oraz Maja Guzik,  
nad którymi czuwał trener Ryszard Śliwiński.

Najlepiej wśród dziewcząt z Teresina zaprezentowała się Zuzanna Klata w kategorii 
wagowej do 36 kg, która zdobyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski. Karolina Zień, 
która rywalizowała w kategorii wagowej do 42 kg, wywalczyła medal brązowy.

- To były bardzo udane Mistrzostwa dla zawodniczek z naszego klubu. Z kolejnej 
wielkiej imprezy w tym roku wracamy z medalami. Cieszymy się, że nasza praca przy-
nosi efekty – mówi usatysfakcjonowany trener Ryszard Śliwiński.

Źródło: LKS Mazowsze Teresin 

29 października 2019 r. w Sochaczewie odbyły się Powiatowe Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w mini koszykówce szkół podstawowych „dzieci” –  w kategorii 
chłopcy. Reprezentacja Szkoły Podstawowejw Teresinie zajęła pierwsze miejsce  
i uzyskała awans na zawody rangi międzypowiatowej, które odbędą się 19 listopa-
da w Żyrardowie.

SP TERESIN reprezentowali: Gadziała Karol, Dobaczewski Michał, Gliński 
Szymon, Pietruszka 
Wiktor, Wiśniewski 
Mateusz, Rudnic-
ki Dominik, Starus 
Piotr, Mikołajczyk 
Filip, Kowalski 
Braian, Jarosiński 
Kacper, Dąbrow-
ski Michał, Cybulski Adam, trenerzy Maciej Starus  
i Sylwia Nowacka.

8 listopada 2019 r. w Sochaczewie odbyły się Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w koszykówce szkół podstawowych „młodzież” –  
w kategorii chłopcy. Tym razem starsi koledzy pozazdrościli sukcesu młodszym 

i również wygrali zmagania pod koszem. Zawody na szczeblu międzypowiatowym odbędą się 18 grudnia 2019 r.  w Żyrardowie.
SP TERESIN reprezentowali: Kamiński Kamil, Pietrzak Kacper, Dąbrowski Bartosz, Bryński Wojciech, Dmoch Jan, Gór-

nicki Jakub, Kamiński Dominik, Kucharski Radosław, Prekiel Adam, Króliczak Szymon, Jarzębowski Bartłomiej, trenerzy: 
Maciej Starus i Karolina Krawczyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja

SUKCESY ZAPAŚNIKÓW W MILICZU

Złoto i brąz  zapaśniczek LKS Mazowsze Teresin 
na VIII Mistrzostwach Polski Młodziczek

ZŁOCI KOSZYKARZE Z SP TERESIN
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SKLEPY

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

GASTRONOMIA

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

USŁUGI

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

szewska – Paprotnia, ul. Perłowa 22; zniżka 10% na 
wykonywane usługi krawieckie.
Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz Cierech – Te-
resin, ul. Szymanowska w  budynku TER-MED; 10% 
zniżki na usługi dentystyczne.
Nauka języka angielskiego Honorata Mrowińska – 
Granice, ul. Południowa 47; 30% zniżki na zajęcia indy-
widualne dla dorosłych.
Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta Kosińska – 
Paprotnia, ul o. M. Kolbego 51A; 10% zniżki na strzy-
żenie włosów. 
PROGRESS Szkoła języków obcych Karolina Sałyga 

– GOSiR Teresin ul. Aleja XX-lecia 32; bezpłatny pod-
ręcznik, 45 zł upustu na wybrany kurs przy zapisie na 
cały rok szkolny.
IGIEŁKA Beata Bachura – Teresin-Gaj, ul. Spacerowa 
100; 20% zniżki na szycie firan i  zasłon, na skracanie 
odzieży, na haft dekoracyjny, na haftowanie liter na 
odzieży, na reperowanie odzieży, na wszywanie zamków 
do odzieży. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – „TUW” 
Janusz Sowiński – punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. 
Szymanowska 19; 15% zniżki na OC i  AC komunika-
cyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów i  miesz-
kań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna 
zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW osobowe, 30% 
zniżki na Bezpieczny dom w  budowie, 30% zniżki na 
obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. 
AP SERVICE Sp. z  o.o. Agnieszka Rudnicka – Tere-
sin, ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10; 15 % zniżki na 
usługi księgowe, 10% zniżki na artykuły szkolne oraz 
zabawki, 5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego 
oraz usługi komputerowe.

„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski – 
punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, 
Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6; 15% zniżki na 
OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie 
domów i  mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki 
na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW 
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w  budowie, 
30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
rolniczych.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Pa-
protnia, ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi 
księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypełnianiu 
PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia,  
ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradztwa 
podatkowego.
Punkt ksero i inne usługi „U JACKA J” Jacek Jagóra – 
Teresin, ul. Wąska 14; 2% zniżki na ksero, bindowanie, 
laminowanie, oprawę książek.
TRAWKA Konrad Walichnowski – Teresin,  
ul. Lipowa 28; 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne ogro-
dów oraz 10% zniżki na projektowanie ogrodu.
Gospodarstwo Agroturystyczne „MALOWANY KOŃ” 
Iwona Gręda – Mikołajew 14; 10% zniżki na jednorazo-
we jazdy konne i warsztaty twórcze.
E i  M Miller Firma Prawnicza Michał Miller – ul. 
Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin  
ul. Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i pro-

wadzenie spraw, reprezentowanie przed instytucjami 
– Sąd, Prokuratura, Policja w sprawach wypadków dro-
gowych, sprawach karnych, błędów medycznych, spra-
wach cywilnych.

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

PRZEDSZKOLA

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE

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

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

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

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

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

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

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

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