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Szczęśliwy finał!   
Maja Kapłon walczy o zdrowie  

w Nowym Jorku
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Na informację o 
szczęśliwym finale 
batalii o zdrowie Mai 
zareagował również 
wójt Marek Olechow-
ski. - Radość Majki jest 
naszym szczęściem i Jej 
najlepszym podzięko-
waniem dla wszystkich, 
którzy w całej Polsce 
włączyli się do wspólnej 
pomocy! Leć Majeczko 
po zdrowie i czuj wspar-
cie tych tysięcy Wspa-
niałych Ludzi! Wracaj do nas ZDROWA i jak najszybciej, byśmy ra-
zem z uśmiechem i wielkiej radości mogli świętować Twoje NOWE 
ŻYCIE! Jestem dumny z mieszkańców Gminy Teresin, liderów kilku-
miesięcznej akcji pomocy naszej Majce! Pokazaliście, że RAZEM to 
moc, siła, potęga i wiara w realizację niemożliwego! Majeczko obudzi-
łaś w nas poczucie wspólnoty i wydobyłaś z naszego człowieczeństwa 
to, co najlepsze. My Tobie też DZIĘKUJEMY! Od dzisiaj Teresin jest 
inny – LEPSZY! Nic dodać, nic ująć!

Tymczasem Maja deklaruje, że jak tylko „uda się skończyć tę 
NASZĄ walkę”, podzieli się z nami wszystkimi swoimi odczuciami, 
emocjami, obserwacjami i życiowymi przemyśleniami, które pie-
czołowicie spisywała przez ostatnie pięć miesięcy.

Maju, wracaj do nas jak najszybciej… w pełni zdrowia, z nadzieją 
nową na budzący się dzień, z wiarą w światełko, które rozprasza mrok, 
w niezmienność nadziei, w światełko na mierzei, co drogę wskaże we 
mgle. Nie zdradzi Cię, nie opuści Cię … . Zaufaj.

Pomoc Mai Kapłon trwa…
Jak informuje Joanna Cieśniewska i sztab grupy RATUJEMY MAJĘ 

KAPŁON, z licytacji do puszki TOK, czyli wpłat gotówkowych oraz 
za pośrednictwem facebookowej grupy „Pomoc od serca – licytacja 
dla Mai Kapłon” udało się zebrać do chwili obecnej około 440 tysię-
cy złotych.   Wniosek z tego, że opisywane już wielokrotnie działania 
przyniosły prawie pół miliona złotych pomocy. Odbyły się też specjalne 
koncerty na rzecz wokalistki z Elżbietowa. Jeden z nich miał miejsce 
4 stycznia w warszawskiej „Dorożkarni” (zebrano 7892,16 zł), kolejny 
natomiast 24 stycznia w „Stodole”. Artyści, organizatorzy, ekipa tech-
niczna, klub Stodoła zrezygnowali z honorarium. Wszyscy tego dnia 
zrealizowali wspólny koncert, podczas którego udało się zebrać pokaź-
ną sumę. Dodajmy, że na siepomaga.pl zbiórka na rzecz Mai osiągnęła 
kwotę 2 914 096 zł.

8 lutego natomiast w strażnicy OSP Paprotnia miał miejsce charyta-
tywny bal karnawałowy, który zgromadził 106 osób, chcących wesprzeć 
Maję. Tym samym jego uczestnicy dołożyli kolejną cegiełkę (6025,06 
złotych) w wielkie dzieło umożliwiające utalentowanej wokalistce po-
wrót do zdrowia. Przypomnijmy, że w organizację balu zaangażowały 
się bezpośrednio Szkoła Podstawowa w Paprotni na czele z przewod-
niczącą Rady Rodziców Joanną Kaczanowską oraz druhowie strażacy 
z OSP Paprotnia.

Organizacją dalszej pomocy Mai zajmie się Fundacja Skarbowo-
ści. W opinii Joanny Cieśniewskiej to najlepszy podmiot, który wła-
ściwie zorganizuje i popilotuje dalsze czynności związane z powro-
tem Majki do zdrowia. I co najważniejsze nie pobiera żadnych opłat 
za swoją działalność, ponieważ ma wsparcie Ministra Finansów. - 
To właśnie tej fundacji przekazałam grupę Ratujemy Maję Kapłon.  
W tej chwili zostały połączone dwie grupy, które nazywają się Pomoc 
od Serca. Fundacja będzie organizować koncerty, zawody sportowe 
o puchar Ministra Finansów. Nasza Majka też kiedyś na takim kon-
cercie charytatywnym śpiewała, więc oni są całym sercem z nią – ko-
mentuje Joanna Cieśniewska.

Tomasz Daczko

28 stycznia Maja Kapłon na swoim facebookowym profilu 
opublikowała post, który wprawił nas wszystkich w dobry humor. 
Nowojorski szpital ponownie wycenił koszt skomplikowanego 
zabiegu stabilizacji i resekcji kręgosłupa i kwota spadła o połowę. 
Jego termin został już oficjalnie ustalony na 24 lutego. Jak poin-
formowała Maja, operacja potrwa około 10-12 godzin. Usunięte 
będą wszystkie dotychczasowe rozwiązania, a kręgosłup Mai zo-
stanie nacięty w dwóch miejscach, by go odpowiednio naprosto-
wać. Jeśli wszystko pójdzie bez komplikacji, dziewczynie przybę-
dzie nawet do 10 cm wzrostu. To wspaniała wiadomość zarówno 
dla artystki, jak i tych wszystkich, którzy kibicowali jej z całych 
sił, by odzyskała całkowitą sprawność.

Do Nowego Jorku Maja wyleciała 10 lutego. Spotkała się tam  
z zespołem wyśmienitych lekarzy na czele z dr. Lenke, który udzie-
li jej, miejmy nadzieję, ostatecznej pomocy. Po wielu latach walki, 
osiemnastu operacjach, miesiącach bolesnej rehabilitacji, zbliża 
się upragniony, choć okupiony niepewnością i lękiem o przyszłość, 
szczęśliwy finał. - Modlę się teraz, aby wszystko się udało, wierzę, że 
tak będzie. Na naszych oczach dzieją się cuda - napisała artystka.

- Tak się cieszę. Operację mam w najbliższy poniedziałek o 7.30, na 
wasz czas będzie to 13.30. Ma ona trwać około 10 godzin, a może nawet 
12. Wyjmą ze mnie wszystko, kręgosłup zostanie nacięty w dwóch miej-
scach, żeby całość naprostować, no i możliwe, że urosnę nawet do 10 cm. 
Obudzę się w tubie z rurką w gardle i dwiema rurkami odsysającymi krew 
na zewnątrz. A oprócz tego dostanę odlew mojego starego kręgosłupa  
i zabiorę go do domu, a ściślej będzie to odlew stworzony na drukarce 3D, 
bo oczywiście nikt nie wyjmie ze mnie samego kręgosłupa. Już w najbliż-
szy piątek jadę do szpitala, gdzie zostanie mi założony w tętnicy szyjnej 
port centralny, dzięki czemu podawanie wszystkich leków stanie się dużo 
łatwiejsze. Jest to o tyle ważne, że po operacji spędzę czas na oddziale 
intensywnej terapii, ponieważ zabieg będzie bardzo, bardzo poważny, ale, 
jak widzicie, nie mogę się doczekać - informuje w opublikowanym na 
Facebooku filmiku szczęśliwa Maja.

To dopiero początek, ale szczerze wierzymy w szczęśliwy finał. 
Innej opcji nie ma! Maju całym sercem jesteśmy z Tobą!

Niebagatelną kwotę 5,5 mln złotych na operację Mai zbierano 
od 24 października. Zbiórka trwała ponad trzy miesiące. Pieniądze 
wpłaciło ponad 57 tys. osób. Udało się zebrać blisko 3 mln zł. Przez 
ten czas ludzie dobrej woli wykazali się niezwykłą determinacją, by 
pomóc ciężko chorej dziewczynie. Publiczne zbiórki, licytacje sta-
cjonarne i internetowe,  kiermasze, koncerty, turnieje piłkarskie, bal 
charytatywny – to tylko niektóre akcje z długiej listy działań pod-
jętych na rzecz pomocy Mai.  - Nie mam słów! To wszystko dzięki 
Wam! Uwierzyliście we mnie, daliście mi swoje serca na dłoni! Na-
prawdę kocham ludzi, nie wiem jeszcze, co się dzieje... – komentu-
je szczerze wzruszona Maja. I dodaje: - (…) gdyby nie masa osób 
zaangażowanych w zbiórkę, których nie jestem w stanie zliczyć - to 
by się nie udało! Joanna Cieśniewska, wraz z ekipą prowadzącą licy-
tacje, FP Ratujemy Maję Kapłon, moja Gmina Teresin, jak i gminy  

z całej Polski, organizatorzy 
wszystkich koncertów, kierma-
szów, zbiórek, artyści występu-
jący na wszelkich koncertach 
przez ostatnie miesiące, ludzie, 
którzy mnie odwiedzali, pisali  
i wspierali nie tylko wpłatami, ale  
i pięknymi słowami. DZIĘKUJĘ 
BOGU, ŻE SŁUCHAŁ MOICH 
MODLITW, KIEDY PROSI-
ŁAM O SIŁĘ I UŚMIECH, na-
prawdę mnie słuchał… . Dobro 
jest  w ludziach, trzeba szukać 
sposobów, aby je wykrzesać,  
a czasem dzieje się to ot tak. 

Szczęśliwy finał!   
Maja Kapłon walczy o zdrowie w Nowym Jorku
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prawdziwą wytrwałość – wyjaśniał o. Kapu-
ściński. Dodał, że przypadek o. Kolbego uczy 
nas, że musimy umieć przyjąć różne trudne 
doświadczenia. Dzisiaj św. Maksymilian po-
przez swoją pokorę oraz służbę innym staje 
się coraz bardziej potrzebny. Zdaniem o. Ka-
puścińskiego potrzebny jest ludziom, którzy  
w swoim życiu kierują się zawiścią     i niena-
wiścią. - Święty Maksymilian staje się coraz 
bardziej aktualny ze swoim błogosławionym 
przesłaniem „Tylko miłość jest twórcza. 
Nienawiść prowadzi donikąd”. Każdy z nas 
potrzebuje miłości, miłości prawdziwej. Tej 
miłości, która będzie umacniała i budowała 

- mówił franciszkański kaznodzieja.

Laureatami tegorocznych Nagród Mak-
symilianowskich za propagowanie ideałów 
kolbiańskich zostali Dom Zakonny Sióstr 
Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej  
w Teresinie oraz o. Mirosław Kopczewski 
wikariusz Klasztoru Ojców Franciszkanów 
w Niepokalanowie.

Po uroczystej Mszy św. gospodarze  
i goście XXII Zjazdu Związku Gmin Zwią-
zanych z Życiem św. Maksymiliana Marii 
Kolbego złożyli kwiaty przy jego pomniku 
usytuowanym na placu przed niepokala-
nowską bazyliką oraz nawiedzili celę św. 
Maksymiliana, gdzie otrzymali błogosła-
wieństwo relikwiami Świętego.

Tomasz Daczko

konkursu recytatorskiego 
dla uczniów szkół podsta-
wowych gmin kolbiańskich 

„Tylko miłość jest twórcza” 
zaplanowanego na 6 maja  
w Teresinie. - Dzięki zrzesze-
niu się czterech gmin Teresina, 
Oświęcimia, Pabianic i Zduń-
skiej Woli możemy podejmo-
wać wspólne przedsięwzię-
cia, a dzięki temu promować  
i upowszechniać miejsca 
związane z życiem i kultem 
osoby św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego. Nasze coroczne 
zjazdy są również doskonałą okazją do dys-

kusji i konstruktywnych wnio-
sków, bo ciągle szukamy lep-
szej formuły do promowania 
spuścizny ojca Kolbego - pod-
kreśla zastępca wójta Gminy 
Teresin i jednocześnie  prze-
wodniczący Zarządu Marek 
Jaworski.

 Poniedziałkowej Eucha-
rystii przewodniczył i ho-
milię wygłosił franciszkanin  
o. Konrad Kapuściński. Zna-
mienitych gości przywitał 
wikariusz 
Klasztoru 

Ojców Franciszkanów                                 
w Niepokalanowie. - 17 
lutego 1941 r. o. Maksy-
milian rozpoczął ostatni 
etap swojego życia, etap 
męczeństwa. Bardzo cie-
szymy się, że co roku przy-
bywacie do nas, aby w tej 
naszej bazylice modlić 
się i czcić naszego współ-
brata  - mówił, witając 
obecnych na uroczystej 
mszy świętej    o. Miro-
sław Kopczewski. Obecni 
byli prezydent Zduńskiej Woli Konrad Po-
kora, zastępca prezydenta Pabianic Marek 
Gryglewski, naczelnik wydziału Promocji 
Miasta Oświęcimia Marek Tarnowski oraz 

gospodarze uroczystości – 
wójt Gminy Teresin Marek 
Olechowski oraz jego zastęp-
ca Marek Jaworski.

W swojej homilii o. Kon-
rad Kapuściński przypomniał 
jak wyglądał 17 lutego 1941 r., 
czyli ostatni dzień o. Kolbego 
w Niepokalanowie. -Całe jego 
życie naznaczone było trud-
nościami, przeciwnościami  
i krzyżami. Przygotowywało 
go do momentu śmierci mę-
czeńskiej, wyrabiało w nim 

Już po raz kolejny Gmina Teresin była 
organizatorem Zjazdu Delegatów Związ-
ku Gmin Związanych z Życiem św. Mak-
symiliana Marii Kolbego. Do Niepokala-
nowa przybyli samorządowcy z Pabianic, 
Oświęcimia i Zduńskiej Woli – miejsc,  
z którymi św. Maksymilian szczególnie 
związał swoje życie. Gospodarzami spo-
tkania, które odbyło się w dniach 16-17 
lutego, były władze Gminy Teresin na cze-
le z wójtem Markiem Olechowskim oraz 
Klasztor Ojców Franciszkanów w Nie-
pokalanowie. Jak co roku, w ten sposób 
gminy kolbiańskie upamiętniają kolejną 
rocznicę aresztowania i wywiezienia na 
Pawiak o. Maksymiliana.

Podczas niedzielnego spotkania robo-
czego dyskutowano o przyszłości Związku,                             
o nowych perspektywach i wyzwaniach, 
jakie stoją przed Stowarzyszeniem. Od-
czytano uchwały i wnioski, a poszczegól-
ni delegaci zdali sprawozdania z realizacji 
podjętych zadań. Podczas obrad dokonano 
wyboru nowego skarbnika Związku, któ-
rym została Agnieszka Rosa reprezentująca 
Gminę Teresin. Delegaci podjęli uchwałę 
w sprawie przyznania Nagród Maksymi-
lianowskich. Przypomnijmy, że nagroda 
ta przyznawana jest od 2010 roku osobom 
lub instytucjom, które w sposób szczególny 
były lub są zaangażowane w propagowanie 
postaci św. Maksymiliana Kolbego. Omó-
wiono także organizację tegorocznej „Mak-
symili”, która odbędzie się Pabianicach oraz 
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Z prac Rady Gminy

Sesja XIX
Podczas XIX sesji Rady Gminy Tere-

sin, która odbyła się 17 stycznia 2020 roku, 
radni podjęli uchwałę w sprawie wysoko-
ści stawek za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych oraz dróg będących w zarządzie 
Wójta Gminy Teresin na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg.

-  Z dniem 25 października 2019 r. weszły 
w życie nowe przepisy w tym zakresie, które 
objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek 
za zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do 
obiektów i urządzeń infrastruktury teleko-
munikacyjnej. Stawki opłaty nie 
mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden 
dzień zajmowania pasa drogowe-
go, a stawka opłaty w odniesieniu 
do obiektów i urządzeń infra-
struktury telekomunikacyjnej nie 
może przekroczyć 20 zł. Koniecz-
na więc jest  zmiana uchwały w tej 
materii - poinformowała kierow-
nik Referatu Mienia i Środowiska 
Joanna Szymańska. Komisja Bu-
dżetu i Rozwoju Gminy pozytyw-
nie zaopiniowała uchwałę. Radni 
przyjęli ją jednomyślnie.

Jak wyjaśniła skarbnik 
Agnieszka Rosa, w związku z tym, 
że 17 grudnia uchwalany był bu-
dżet na 2020 rok i wszystkie uchwały były 
zapisane na tenże okres, w uchwale o udzie-
leniu pomocy dla Powiatu Sochaczewskiego 
wkradł się błąd. - Rok podjęcia tej uchwały to 
rok 2019 i obowiązuje ona w tym czasie. Do-
tacja została udzielona w kwocie 188.898,00 
zł i na tę kwotę została już rozliczona – doda-
ła skarbnik Gminy Teresin. Rada Gminy po 
wniesieniu odpowiednich poprawek przyję-
ła uchwałę jednogłośnie.

Na wniosek wójta Marka Olechowskiego 
zdjęto z porządku obrad uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  
w wysokości 1.900.00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie z przeznacze-
niem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w Paprotni. 

                                                                                                         
Sesja XX
29 stycznia odbyła się XX sesja Rady 

Gminy Teresin. 
W pierwszej części posiedzenia rad-

ni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty   
w wysokości 99% od opłat rocznych z tytułu 
zarządu ustanowionego na rzecz Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie. 
Zgoda ta dotyczy zabudowanej nierucho-
mości położonej w Teresinie, na której znaj-
duje się hala sportowa oraz nieruchomości 
położonych w Szymanowie, gdzie usytu-

owane są boiska sportowe a także teren re-
kreacyjno-wypoczynkowy. 

Rada Gminy uchwaliła następnie Pro-
gram współpracy gminy Teresin z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na  2020 rok. To jeden z podstawowych 
dokumentów określających zakres i zasady 
współdziałania samorządu z podmiotami 
prowadzącymi działalność w sferze pożytku 
publicznego. Podstawowe założenia pro-
gramu przedstawiła radnym Pełnomocnik 
wójta ds. współpracy  z organizacjami poza-
rządowymi i kierownik Referatu ds. Obywa-

telskich w Urzędzie Gminy Teresin Joanna 
Milczarek: działalność na rzecz seniorów, 
wspomaganie działań na rzecz integracji 
kulturowej i społecznej osób starszych, dzia-
łania na rzecz wspierania osób dotkniętych 
chorobą nowotworową oraz działalność  
w zakresie organizacji otwartego turnieju 
szachowego.  Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie.

Radni stosowną uchwałą zatwierdzili 
protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli re-
alizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa 
chodnika przy ul. Krańcowej w Paprotni”,  
a w kolejnym punkcie obrad uchwalili Plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. - Ko-
misja Rewizyjna zaplanowała na ten rok 
kontrolę Teresińskiego Ośrodka Kultury  
w zakresie wykorzystania dotacji podmioto-
wej udzielonej z budżetu gminy w roku 2019, 
ocenę wykonania budżetu gminy za 2019 rok 
i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy  
w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Te-
resin, ocenę realizacji budżetu Gminy Teresin                 
za I półrocze 2020 r. oraz kontrolę realizacji 
inwestycji gminnej pn. „Budowa kotłowni ga-
zowej budynku Szkoły Podstawowej w Szy-
manowie  - poinformowała przewodnicząca 
komisji Danuta Olejnik.

Rada Gminy podjęła następnie uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej w wysokości 850 tys. zł z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie z prze-
znaczeniem na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej  
i sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej  
w miejscowości Paprotnia”. 

W kolejnym punkcie obrad Radni zajęli 
się zmianami w uchwale budżetowej Gminy 
Teresin na rok 2020 i Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-
2031.

Radni wyrazili także zgodę na udzie-
lenie pomocy finansowej z budżetu Gmi-
ny Teresin dla Powiatu Sochaczewskiego 

na dofinansowanie zadania pn. 
„Rozbudowa w granicach nowego 
pasa drogowego drogi powiato-
wej nr 3834W odcinek Szyma-
nów – Skrzelew wraz z przebu-
dową istniejących skrzyżowań  
z drogami podrzędnymi”. Pomoc 
ta zostanie udzielona w formie 
dotacji celowej ze środków bu-
dżetu Gminy Teresin na rok 2020  
w wysokości 1.050.000,00 zł. 
Radny Hubert Konecki zwrócił 
się z prośbą do obecnej podczas 
sesji radnej powiatowej Anety 
Sowińskiej o to, by w budżecie 
Powiatu Sochaczewskiego na rok 
2021 zaplanować środki na do-
kończenie tej inwestycji (braku-

jące 890 m drogi).
Na zakończenie obrad Wójt Marek 

Olechowski przedstawił sprawozdanie ze 
swojej działalności w okresie międzysesyj-
nym. Wśród wielu tematów poruszonych 
przez wójta Olechowskiego za najważniej-
szy należy uznać ten związany z gospoda-
rowaniem odpadami komunalnymi. Już  
w marcu otwarte zostaną oferty przetargowe 
na wyłonienie operatora gospodarki odpa-
dami w Gminie Teresin i wtedy dowiemy 
się, jakie stawki za odbiór śmieci zostały 
zaproponowane. Ponadto od maja zacznie 
funkcjonować w naszej gminie PSZOK, 
czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Nowy PSZOK dedykowany 
jest wyłącznie mieszkańcom Gminy Tere-
sin i docelowo będzie można dostarczać 
tam m.in. odpady wielkogabarytowe, po-
piół, elektrośmieci oraz zużyte opony. Wójt 
Olechowski wspomniał także o szczęśliwym 
finale batalii o zdrowie Mai Kapłon. Wyraził 
dumę z mieszkańców Gminy Teresin, lide-
rów kilkumiesięcznej akcji pomocy wokali-
stce z Elżbietowa. 

  Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stro-
nie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy 
Teresin” – „Projekty uchwał”.
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Energia odnawialna, oszczędzanie dro-
żejącej energii, czysta energia to temat bu-
dzący zainteresowanie wszystkich. Każdy 
chętnie pozna i wdroży sposoby obniżenia 
kosztów życia, a i problem zanieczyszczo-
nego powietrza rodzi coraz więcej reflek-
sji i coraz śmielej kojarzy się fakt palenia 

„byle czym” z rozwijającymi się chorobami.
Wójt Gminy Teresin, aby zmienić tę sy-

tuację, podejmuje wiele inicjatyw w różnej 
formie, zmierzających do wykorzysty-
wania energii czystej i taniej. Najnowszą 
inicjatywą jest zatrudnienie w Urzędzie 
Inspektora ds. Zarządzania Energią Ma-
riana Czyżewskiego. Głównym celem po-
wołania nowego stanowiska pracy jest 
optymalizacja kosztów stałych energii  
i gazu dla gminy  i jednostek podległych.  
I w tym przypadku Wójt postanowił wyko-
rzystać sprawdzony model działania urzędu 

– wykorzystanie doświadczenia urzędników  
w pracy na rzecz gminy do doradzania 
mieszkańcom w przygotowywaniu ich indy-
widualnych wniosków, m.in. do programów 
dotacyjnych Czyste powietrze (wymiana 
kotłowni i termomodernizacja budynków) 
i Mój prąd (montaż instalacji fotowoltaicz-
nych).

28 stycznia br. zorganizowano spotka-
nie, na którym Marian Czyżewski przed-
stawił zasady funkcjonowania instala-
cji fotowoltaicznej i zasady korzystania  
z programu Mój prąd. Podane zostały  pod-
stawowe informacje na temat czym są insta-
lacje fotowoltaiczne, z jakich elementów się 
składają, jak należy zaplanować proces bu-
dowy takich instalacji oraz jak wygląda ich 
opłacalność, system rozliczeń ze sprzedawcą 
energii itp.

Prelegent - pracownik Urzędu Gminy 
Teresin  – Marian Czyżewski  omówił tak-
że istniejące systemy wsparcia finansowego 
dla mieszkańców chcących budować własne, 
mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz proce-

Odnawialne źródła energii w Gminie Teresin
durę naboru 
w n i o s k ó w  
o dotację

A k t u a l -
nie dostęp-
ne systemy 
wsparcia dla 
mieszkańców 
chcących sa-
m o d z i e l n i e 
z b u d o w a ć 
własną insta-
lację fotowol-
taiczną to:

• Dofi-
nans owanie  
z Program 
Mój prąd

• Odpis 
p o d a t k o w y 

– ulga termo-
m o d e r n i z a -
cyjna (dla podatników rozliczających się na 
podstawie PIT-36; PIT37; lub według jed-
nolitej stawki podatku dochodowego oraz 
opłacający ryczałt od przychodów ewiden-
cjonowanych PIT – 28.

Podstawowe informacje dotyczące Pro-
gramu Mój prąd:

• Okres działania programu – 31.12.2025 r.
• Budżet na dofinansowanie – 1 mld zł.
• Kwota indywidualnego dofinansowa-

nia: 50% kosztów kwalifikowanych nie wię-
cej jak 5.000 zł.

• Dopuszczalna moc instalacji – 2-10 kW
• Wniosek o dofinansowanie składamy 

na etapie, jeśli:
1. dokonaliśmy budowy instalacji foto-

woltaicznej 
2. posiadamy fakturę VAT na jej budowę
3. faktura została opłacona
4. zostały zakończone formalności z Dys-

trybutorem i Sprzedawcą energii, 

5. został założony licznik dwukierunko-
wy przez Dystrybutora.

Wniosek składamy do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Podane wyżej informacje stanowią pod-
stawę, wyjaśnienia bardziej szczegółowe 
można uzyskać w każdy piątek w Urzędzie 
Gminy Teresin w godzinach: 10-13. Ser-
decznie zapraszamy.

Niektóre inicjatywy podejmowane  
w Urzędzie Gminy Teresin w zakresie czy-
stej i taniej energii:

Wymiana kotłów u mieszkańców na 
ekologiczne z dotacją Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie – 2017 r.;

Współpraca z SIME w zakresie planów 
rozwoju sieci gazowej – wsparcie mieszkań-
ców gminy w rozmowach z firmą;

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe nt. 
zasad programu Czyste powietrze – 2018 r.;

Wspomaganie mieszkańców w wypeł-
nianiu i rozliczaniu wniosków w programie 
Czyste powietrze.

Projekt Odnawialne Żródła Energii  
w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Ryb-
no i Teresin – montaż instalacji fotowol-
taicznych, pomp ciepła i kotłów na pelet z 
dotacją ok. 70%  z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go - 2018 – 2020.

Projekt Odnawialne Żródła Energii w gmi-
nach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin 

– etap II - montaż instalacji fotowoltaicznych, 
pomp ciepła i kotłów na pelet z dotacją ok. 
70% z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego - 2018 

– 2020.

Julita Labus-Kowalska
Marian Czyżewski
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Prosto z Gminy

Prosto z Gminy: Z czego wynika wzrost 
cen za odbiór odpadów komunalnych?

Marzena Rucińska: Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinna obejmować wszystkie wydatki, jakie 
gmina ponosi na cele związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunal-
nych z nieruchomości na terenie gminy. Naj-
większy wpływ na wysokość stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ma kwota wska-
zana w przetargu na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów. 
Wzrost cen dla gmin wiąże 
się ze wzrostem ceny wskaza-
nej w ofertach przetargowych. 
Oferenci wskazują na sytuację 
panującą na rynku odpadów: 
wzrost cen na instalacjach ko-
munalnych, wzrost kosztów 
transportu, brak zbytu na su-
rowce wtórne.

PzG: Jak wielkie zatem 
mogą to być podwyżki?

MR: 9 marca 2020 roku jest 
terminem otwarcia ofert i do 
tego czasu nie można wypo-
wiedzieć się na temat wzrostu stawki.  Obser-
wując sytuację w okolicznych gminach, które 
już rozstrzygnęły przetargi, wysokość stawki 
opłaty w uchwałach to około 30 zł za odpady 
segregowane.

PzG: Na czym polega nowy system  
segregowania odpadów komunalnych?

MR: System segregowania w naszej gmi-
nie polega na następującym podziale frakcji:  
worek niebieski – papier, tektura, worek żół-
ty – metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, worek zielony – szkło, wo-
rek brązowy – odpady biodegradowalne, po-
jemnik  - odpady niesegregowane (zmieszane) 
oraz pozostałe odpady określone w regulami-
nie utrzymania czystości i porządku  na te-
renie Gminy Teresin, które to odpady odbie-
rane są w określonych terminach w roku lub 
można je samodzielnie dostarczyć do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych.

PzG: Dlaczego wcześniejszy przetarg 
na odbiór odpadów komunalnych został 
unieważniony przez Wójta Marka Ole-
chowskiego?

MR: Powodem unieważnienia przetargu 
był fakt, że oferta z najniższą ceną znacznie 
przewyższała kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

GOSPODARKA ODPADAMI  
–  na nasze pytania odpowiada MARZENA RUCIŃSKA z Referatu Mienia  

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Teresin

PzG: Czy w naszej gminie będzie obo-
wiązek selektywnego zbierania biood-
padów kuchennych, które trzeba będzie 
wrzucać do pojemników lub worków ko-
loru brązowego?

MR: Obowiązek segregowania odpadów 
został wprowadzony ustawowo od dnia 6 
września 2019 roku. Ustawodawca określił, 
że w przypadku bioodpadów mieszkańcy 

mogą je przekazywać firmie odbierającej 
odpady lub zagospodarować w  kompostow-
nikach na terenie nieruchomości, co również  
spełnia wymóg selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych.

PzG: Czy na niższe opłaty mogą liczyć 
ci, którzy będą mieli koło swoich domów 
kompostowniki?

MR: Ustawodawca zapisał, że Rada Gmi-
ny w drodze uchwały, zwalnia w części z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące od-
pady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym. Należy zaznaczyć, że zwolnienie to 
dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, czyli należy przez to rozumieć 
budynek wolno stojący albo budynek  w za-
budowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, stanowiący konstrukcyjnie samodziel-
ną całość, w którym dopuszcza się wydziele-
nie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. Stosowna uchwała zostanie podję-
ta po ustaleniu stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

PzG: Czy będzie obowiązek wrzucania 
tzw. odpadów wielomateriałowych, czyli 
na przykład kartonów po mleku czy so-
kach, do pojemnika żółtego (na tworzywa 
sztuczne), a nie, jak dotychczas, do niebie-
skiego (na papier).

MR: Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe były odbie-
rane w żółtych workach.

PzG: Czy dotychczasowe, 
dobrze przyjęte przez miesz-
kańców rozwiązania, pozo-
staną. Myślę tu o odbiorze tzw. 
dużych elektrośmieci, śmieci 
wielkogabarytowych, powia-
damianiu o terminach odbio-
ru poszczególnych kategorii 
odpadów, odbiorze odpadów 
zielonych, drzewek świątecz-
nych oraz popiołu z domo-
wych palenisk?

MR: W ramach nowej umo-
wy na odbieranie i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych                                             
z nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkań-
cy Gminy Teresin, przewi-

dziany jest odbiór odpadów takich jak 
opony od samochodów osobowych, od-
pady wielkogabarytowe itp. raz w roku,  
z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych powstałych w wyniku prowadzenia 
drobnych robót budowlanych niewymagają-
cych pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót budowlanych do 
właściwego organu administracyjnego oraz 
popiołu z palenisk domowych. Odpady będą 
odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, do które-
go mieszkańcy będą musieli  dostarczyć te od-
pady samodzielnie.

PzG: Od kiedy zaczną obowiązywać 
nowe zasady odbioru odpadów komunal-
nych?

MR: Nowa umowa na odbiór odbieranie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy Gminy Teresin powinna zacząć 
obowiązywać od dnia 1 maja 2020 roku. Tak 
jak poprzednia umowa, treść jej wynika z 
przepisów ustawowych, na których opiera się 
regulamin gminny, dotyczący segregacji i za-
gospodarowania odpadów.

PzG: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Daczko
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Od 1 lutego na stadionie im. Sta-
nisława Wójcika w Teresinie w bu-
dynku zaplecza sportowego działa 
gabinet rehabilitacyjny. Służy on 
nie tylko naszym sportowcom, ale 
również seniorom z gminy Teresin 
powyżej 65 roku życia. 

Poniżej przedstawiamy wyciąg  
z regulaminu gabinetu:

Seniorzy Gminy Teresin mają 
prawo do skorzystania z gabinetu 
nie częściej niż dwa razy w roku na 
podstawie zlecenia lekarza specjalisty 
z zakresu rehabilitacji (pakiet zabie-
gów) oraz za  częściową odpłatnością 
w wysokości 50 zł za jeden pakiet za-
biegów.

W gabinecie wykonywane są za-
biegi z zakresu FIZYKOTERAPII 
(laseroterapia, magnetoterapia, elek-
troterapia, ultradźwięki, solux)  KI-
NEZYTERAPII, GIMNASTYKI KO-
REKCYJNEJ.

Senior zgłasza się do  gabinetu celem 
ustalenia terminu, rodzaju i czasu trwania 
terapii. 

Fizjoterapeuta  na podstawie zlecenia 
lekarskiego, wywiadu i badania pacjenta 
może zaproponować rodzaj zabiegów i czas 
trwania terapii.

Fizjoterapeuta ma prawo wymagać prze-
prowadzenia dodatkowych badań.

Jeżeli stan Pacjenta na to nie pozwala, re-
habilitant może odmówić wykonania usługi.

Gabinet prowadzi dokumentację me-
dyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę 
danych zawartych w tej dokumentacji.

W Urzędzie Gminy w Teresinie do chwili 
przekazania materiałów do druku lutowego 
numeru gazety, zostały ogłoszone postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, 
na realizację n/w zadań:

1. ODBIERANIE I ZAGOSPODARO-
WANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZA-
MIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TE-
RESIN

REHABILITACJA 65+  NA STADIONIE 

Zasady rezerwowania terapii:
Rezerwacji zabiegów można dokonać 

osobiście lub telefonicznie w gabinecie re-
habilitacyjnym 793-016-910.

Dokonując rezerwacji należy podać imię, 
nazwisko i telefon kontaktowy.

Usługi będą udzielane w terminie uzgod-
nionym z Pacjentem.

Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu 
na inny termin pod warunkiem posiadania 
wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu 
o zmianie co najmniej dzień wcześniej.

Niestawienie się na nieodwołaną wizytę 
powoduje, iż zabieg przepada. W wyjątko-
wych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane 

indywidualnie.
W przypadku spóźnienia z winy Pacjen-

ta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą 
nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o 
czas spóźnienia.

Osoby zakwalifikowane przez fizjotera-
peutę do  zabiegów w gabinecie rehabilitacji 
zobowiązane są do uiszczenia w kasie Urzę-
dzie Gminy Teresin  lub na konto Urzędu 
Gminy  BS 50 9284 0005 0000 0912 2000 
0020  opłaty  za zabiegi wg obowiązującego 
cennika.

Gabinet czynny jest w dni robocze w go-
dzinach 8.00 – 13.30.

ZAMÓWIENIA PRZETARGOWE W GMINIE TERESIN
Postępowanie nie zostało jeszcze roz-

strzygnięte.
2. DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM 

FILTRA CIŚNIENIOWEGO DLA STACJI 
UZDATNIANIA WODY W GRANICACH

Postępowanie nie zostało jeszcze roz-
strzygnięte.

3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
JANA PAWŁA II  W PAPROTNI

Postępowanie nie zostało jeszcze roz-
strzygnięte.

Wszelkie informacje o przeprowadza-
nych postępowaniach są umieszczane na 
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
w Teresinie przy ulicy Zielonej 20 i na stro-
nie internetowej – bip.teresin.pl, dodatkowo 
można je uzyskać pod numerem telefonu: 
861-38-15 (do 17) wew. 39. 

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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Za te pieniądze spółka objęła konser-
wacją ponad 18 kilometrów rowów  w Pia-
secznicy, Mikołajewie, Witoldowi, Dębówce, 
Budkach Piaseckich, Serokach Parce-
li, Ludwikowie, Szymanowie, Pawłówku  
i Elżbietowie. Naprawiono drenowanie  
w Maurycewie, Elżbietowie, Serokach Wsi 
i Piasecznicy. W dyskusji wskazywano pil-
ne cele na przyszłość, ale przede wszystkim 
nawiązanie współpracy z ościennymi gmi-
nami w sprawach konserwacji, a szczególnie 
z Baranowem, Wiskitkami i Sochaczewem. 
Prezes zarysował plan konserwacji na rok 
bieżący, zaznaczając, że zarząd będzie kładł 
nacisk na przepustowość rowów, by być 
przygotowanym na gwałtowne i intensywne 
opady. Naprawy drenowania są wykony-
wane na bieżąco. Podkreślił fakt, że spółce 
bardzo dużą pomoc udzielają zarówno wójt 

Prosto z Gminy

W 2020 r. Województwo Mazowieckie 
uruchamia własny Budżet Obywatelski. 
Ma on służyć aktywizacji mieszkańców tak 
by mieli oni swobodę w wyborze najważ-
niejszych dla nich przedsięwzięć. Zgłosze-
nia mogą dotyczyć zarówno projektów in-
westycyjnych - koszt max do 1 mln zł (pod 
uwagę będą brane tylko projekty, które 
mogą powstać na nieruchomościach na-
leżących do województwa) - np. budowa 
placu zabaw, tężni czy zakup mobilnych 
gabinetów lekarskich – jak  i nieinwesty-
cyjnych - koszt max do 200 tys. zł, np. or-
ganizacja warsztatów, zajęcia edukacyjne, 
kulturalne, sportowe etc.. 

Na realizację projektów Mazowsze prze-
znaczyło łącznie 25 mln złotych, z czego 80 
proc. (20 mln zł) ma zostać rozdyspono-
wane na projekty podregionalne, a 20 proc.  
(5 mln) na projekty dotyczące całego woje-

22 stycznia w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Teresi-
nie spotkali się rolnicy zrzeszeni 
w tutejszej spółce wodnej na co-
rocznym Walnym Zgromadze-
niu Przedstawicieli. Swoją obec-
nością zebranych zaszczycili 
zastępca wójta Marek Jaworski  
i kierownik Wydziału Rolnic-
twa Starostwa Powiatowego Je-
rzy Królik.

Zarząd w składzie: prezes 
Leszek Jarzyński ze swoim za-
stępcą Mirosławem Matyską  
i  sekretarzem Sławomirem Mi-
trowskim, złożyli rozliczenie 
za 2019 rok. Spółka działalno-
ścią obejmuje ponad 3000 ha  
w 23 miejscowościach gminy. W 
minionym roku  spółka  pozy-
skała 174  422 zł, z tego wyda-
ła na konserwacje 144  232 zł. W skład tej 
kwoty wchodzi 96  833 zł, pochodzące z 
wpłat członkowskich, dotacje z Urzędu Wo-
jewódzkiego 2 611 zł oraz dotacja celowa  
z Ministerstwa Rolnictwa przyznawana 
spółkom w nagrodę za wysokość ściągalno-
ści składek w wysokości 31  977 zł. Spółka 
osiąga ściągalność bieżącą w okolicach 80%, 
a licząc zaległości praktycznie 100. Pokazuje 
to wysoką świadomość rolników, jak ważne 
jest utrzymanie infrastruktury melioracyj-
nej. W chwili obecnej należałoby zadbać  
o zatrzymywanie jak największej ilości 
wody, ale do tego konieczne są decyzje na 
poziomie władz centralnych. Bez ich pomo-
cy spółki nie są wstanie budować zbiorni-
ków retencyjnych. Potrzebna jest tu pomoc 
prawna, jak i finansowa.

Mazowiecki Budżet Obywatelski
wództwa. Gmina Teresin znajduje się w tzw. 
podregionie żyrardowskim, dla którego pula 
wynosi  ok. 2 mln 275 tys. zł. Swój pomysł 
może zgłosić każdy mieszkaniec Mazowsza, 
nawet niepełnoletni (wymagana jest zgoda 
rodzica lub opiekuna prawnego) - moż-
na zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby 
projekt przeszedł do kolejnego etapu, musi 
zostać poparty przez minimum 50 miesz-
kańców Mazowsza. Projekty będzie moż-
na zgłaszać od 2 do 31 marca br. osobiście  
w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 
lub jego delegaturach, za pośrednictwem 
poczty, a także online - na specjalnie prze-
znaczonej do tego platformie bom.mazovia.
pl. 

Od 1 kwietnia do 29 maja br. będzie od-
bywała się ocena formalna (zgodność pro-
jektów z prawem i ich wykonalność tech-
niczna). Na projekty, która przejdą ten etap, 

mieszkańcy będą mogli głosować od 20 lip-
ca do 16 sierpnia 2020 r.. Każdy mieszkaniec 
będzie mógł zagłosować jedynie na dwa 
projekty - jeden ogólnowojewódzki i jeden 
lokalny (w imieniu osób niepełnoletnich 
będą mogli zagłosować opiekunowie). Gło-
sowanie będzie odbywało się przez inter-
net, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  
w Warszawie i jego delegaturach. Wyniki 
głosowania zostaną podane do publicznej 
wiadomości 31 sierpnia 2020 r. Projekty, 
które uzyskają najwięcej głosów zostaną 
zrealizowane w 2021 r.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Teresin 
do aktywności i zapoznania się ze szczegó-
łami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza pod adresem www.bom.mazovia.
pl.

 Izabela Andryszczyk

Obradowała Gminna Spółka Wodna

Olechowski i Jaworski. Bez ich pomocy 
spółka nie działałaby tak prężnie.  Wskazał 
też zagrożenia z faktu spuszczania wód z au-
tostrady i planowanego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego do rzeki Pisi. Sprawa ta 
była poruszana także na spotkaniu z Woda-
mi Polskimi. 

Wicewójt Jaworski i dyrektor Królik po-
gratulowali dobrych wyników, zaznaczając, 
że pomimo różnych trudności, Spółka jest 
jedną z lepiej działających w powiecie i na 
Mazowszu.

Na koniec podjęto uchwały, w tym dwie 
najważniejsze w sprawie udzielenia absolu-
torium i utrzymania wysokości składki na 
2020 r. w wysokości 30 zł.

     
 Prezes Gminnej Spółki Wodnej

Leszek Jarzyński
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Prosto z Gminy: Panie Dyrektorze, jest 
zima, ale przecież jeszcze nie tak dawno, 
latem i wczesną jesienią, wraz z wójtem 
Markiem Olechowskim apelowaliście do 
mieszkańców o racjonalne korzystanie  
z wody. Czy w Teresinie i okolicznych 
miejscowościach może wystąpić problem 
z dostępem do wody pitnej? Jak wyglądają 
nasze zasoby wodne – w tym wody pitnej? 
Czy jest się o co bać?

Marek Misiak: Wodę należy oszczędzać, 
bo zasoby wód podziemnych, tak jak w ca-
łej Polsce, są małe. Zima jest jak widać bez 
opadów śniegu, co będzie miało wpływ na 
okres letni, kiedy pobór wody jest zwiększony. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wtedy 
mogą wystąpić zachwiania w dostawie wody. 
Aby tego uniknąć musimy w okresie lata ogra-
niczyć podlewanie ogródków i trawników. Do 
tego celu wykorzystujemy studnie przydomo-
we. Ja wiem, że łatwiej jest odkręcić kran, ale 
musimy ograniczać się w nadmiernym pobo-
rze wody z wodociągu gminnego.

PzG: Jakie zatem działania podejmuje 
gmina, aby poprawić stan zaopatrzenia  
w wodę i jej jakość? 

MM: Podpisaliśmy umowę na dostawę 
nowego zestawu filtracyjnego dla SUW-u  
w Granicach, co pozwoli na zwiększenie wy-
dajności stacji, jak i na  poprawę jakości wody. 
Filtr ma za zadanie zmniejszenie zawartości 
manganu, który znajduje się w wodzie suro-
wej. Kolejne działania gminy to wykonanie  
w ubiegłym roku dokumentacji technicznej 
na rozbudowę SUW Elter. Projekt zakła-
da rozbudowę budynku technicznego oraz 
zamontowanie układów technologicznych 
odwróconej osmozy. Zastosowanie tej tech-
nologii jest konieczne ze względu na dużą 
zawartość żelaza i manganu w wodzie w 
istniejących studniach. W najbliższym cza-

O zasobach wody i sieci kanalizacyjnej w Gminie Teresin. 
Rozmowa z Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki  

Komunalnej Markiem Misiakiem

sie zostanie ogłoszony 
przetarg, a rozpoczęcie 
prac planowane jest na 
okres letni tego roku. 
Uruchomienie nowej 
stacji Elter byłoby du-
żym zabezpieczeniem 
na dostawę wody dla 
naszych mieszkańców. 
Zakończenie prac pla-
nowane jest w przy-
szłym roku.

PzG: Mówiąc o ja-
kości wody, opiera się 
Pan na subiektywnych 
odczuciach mieszkań-
ców, czy na badaniach 

potwierdzających ten fakt? 

MM: Badania wody wykonywane są re-
gularnie przez jednostkę SANEPIDU, jak 
również przez akredytowane laboratorium. 
W ostatnim czasie wystąpiły zwiększone ilo-
ści zawartości manganu i żelaza w wodzie 
surowej, spowodowane brakiem opadów.  
Z tego powodu zasoby wód podziemnych nie 
są zasilane. Poziom wód gruntowych opada, 
a to powoduje zwiększone stężenie manganu 
i żelaza. Działania jakie podjęliśmy na SUW-

-ie w Granicach mają na celu wyeliminowa-
nie nadmiaru głównie manganu, bo to jest 
podstawowy problem. Mangan jest trudnym 
związkiem do usunięcia i wymaga zastoso-
wania nowoczesnych rozwiązań, które musi-
my wdrożyć w najbliższych latach na naszych 
stacjach. 

PzG: Co my mieszkańcy możemy w tej 
sytuacji zrobić, by nie zabrakło nam wody 
w ogóle, a wody pitnej w szczególności? 
Jak to wygląda w praktyce?

MM: Jak wcześniej wspomniałem należy 
oszczędzać wodę, nie w sensie, że nie będzie-
my się myć, prać czy używać do konsumpcji, 
ale przynajmniej w okresie letnim, kiedy są 
upały, nie podlewajmy trawników, bo tra-
wa mimo że uschni,e to po deszczu i tak się 
zazieleni. Jak Państwo możecie zauważyć  
w okresie wiosennym, jesiennym czy zimo-
wym nie mamy żadnych problemów z wodą,  
normalnie funkcjonujemy i nie musimy sobie 
ograniczać poboru wody.

PzG: Do nadmiernego zużycia wody 
przyczyniają się również niestety przy-
padki kradzieży wody. Czy to częste zjawi-
sko w naszej gminie?

MM: Muszę z przykrością stwierdzić, że 
takie zjawisko występuje. W ubiegłym roku 

dwie osoby zostały przyłapane na kradzieży 
wody i oczywiście zostały ukarane mandata-
mi. Przypomnę tylko, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami kara może być nawet 
w wysokości 5.000 zł. W okresie letnim wraz 
z konserwatorami prowadzimy objazdy kon-
trolne terenu w celu wyłapania potencjalnych 
osób, które nielegalnie pobierają wodę do 
podlewania, płukania płodów rolnych, na-
pełniania basenów itp. Jest to bardzo trudne 
zadanie, ale jak widać skuteczne.

PzG: A co z ceną wody? Czy należy spo-
dziewać się podwyżek?

MM: Jak Państwo wiecie wzrosła cena 
za energię elektryczną, co ma bezpośredni 
wpływ na produkcję wody i oczyszczanie 
ścieków. Nie będą to duże podwyżki. Obecnie 
zostały opracowane nowe stawki i czekamy 
na ich zatwierdzenie przez Wody Polskie.

PzG: Porozmawiajmy teraz o sieci ka-
nalizacyjnej. Zakończyły się prace mon-
tażowe w ramach inwestycji polegającej 
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 
w Szymanowie na ul. Szkolnej. Z kolei  
w ulicach Rubinowej i Złotej w Granicach 
zrealizowano budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej na odcinku 70 m. Czy i kiedy pla-
nowane są kolejne inwestycje  mające na 
celu rozbudowę sieci?

MM: W miejscowości Szymanów zosta-
ła wybudowana kanalizacja sanitarna, co 
umożliwiło podłączenie Szkoły Podstawo-
wej i Domu Nauczyciela. Problem, który był 
uciążliwy dla Szkoły został rozwiązany.

PzG: Czy nadal zdarzają się przypadki 
niewłaściwego korzystania z sieci kanali-
zacyjnej?

MM: Mimo wielu apeli do mieszkańców, 
problem nadal istnieje Z przykrością należy 
stwierdzić, że do kanalizacji oprócz śmieci 
wrzucana jest żywność. Konserwatorzy naj-
więcej problemów mają z przepompowniami 
na osiedlu Granice i na ul. Rynkowej. Spo-
wodowane jest to częstymi awariami pomp, 
których koszt napraw jest duży. Zastoje  
w sieci kanalizacyjnej spowodowane śmiecia-
mi, butelkami czy innymi stałymi elementa-
mi, generują dodatkowe koszty najmu sprzę-
tu WUKO, co potem również ma wpływ na 
ceny ścieków.

PzG: Dziękuję za rozmowę.

MM: Dziękuję.

Rozmawiał Tomasz Daczko
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Prosto z Gminy

W Polsce 21 i 22 stycznia to dni  szczególne  w kalendarzu,  
gdyż wtedy właśnie przypadają  Dzień Babci i kolejno Dziadka. 
Przyjęło się, że w te dni wnuki składają życzenia swoim babciom  
i dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach 
opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy ar-
tystyczne dzieci i poczęstunek. Biblioteka Publiczna we współpracy 
ze świetlicą parafialną również włączyła się w obchody tych świąt. 
Podczas  spotkania mogliśmy razem powspominać dawne czasy i 
dowiedzieć się, co czytali nasi dziadkowie kiedy sami byli dziećmi. 
Wspólne gry i zabawy sprawiły, że hasło naszego spotkania „Czytanie 
łączy pokolenia” nabrało swojej szczególnej mocy. 

Aleksandra Starus

10 lutego gośćmi Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie były dzieci ze Społecznego 
Przedszkola Integracyjnego. Miały okazję obejrzeć spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki 

„Maska” pt. „Opowieści z teczki Profesora Książeczki”.
Profesor Książeczka uwielbia czytać, a w zaciszu jego leśnej pracowni powstają kolejne 

opowieści, które za każdym razem chowa do kolorowej teczki. Szalenie ciekawy bohater 
bajki przeprowadził zebraną widownię przez świat wyobraźni, który okazał się być bar-
dzo zaskakujący. Każda myśl w jego głowie przeradzała się w spotkanie z żywym boha-
terem. W ten sposób dzieci miały okazję poznać osobiście Czerwonego Kapturka, czy 
Kopciuszka. 

Dzieci z zaciekawieniem aktywnie uczestniczyły w bajkowym przedstawieniu. Świet-
nie się przy tym bawiły i śmiechu nie brakowało.

tekst i zdjęcia J. Mularczyk- GBP w Teresinie

Uczniowie klas piątych ze Szkoły Podsta-
wowej w Teresinie mieli okazje wziąć udział  
w niezwykłej relacji z wyprawy inspirowanej 
powieścią Henryka Sienkiewicza „W pustyni  
i w puszczy”. Nasz gość Pan Piotr Kowalczyk 
zabrał nas na wycieczkę śladami Stasia i Nel 

 Czytanie łączy pokolenia, czyli Dzień Babci 
i Dziadka w Gminnej Bibliotece Publicznej

Ferie w bibliotece

- głównych bohaterów książki.  Z wykształ-
cenia jest geografem i geologiem. Prowadzi 
wycieczki jako pilot i jest przewodnikiem. 
Zajmuje się także fotografią. Jak sam pi-
sze, przede wszystkim jest podróżnikiem 
 i organizuje wyprawy w ciekawe rejony 

świata. Oprócz tego prowadzi spotkania  
w instytucjach kultury, podczas których 
motywuje dzieci i młodzież do poznawania 
świata i udowadnia, że nie trzeba dużo pie-
niędzy, aby zobaczyć ciekawe miejsca. I tak 
było podczas naszego spotkania. 

Odbyliśmy interaktywna podróż po ma-
pie, śledząc kolejne etapy wędrówki Stasia  
i Nel. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Port 

– Saidzie, mieście egipskim leżącym na pół-
nocnym-wschodzie tego kraju. Przemierza-
liśmy pustynię, sawannę i wysokie góry, aby 
po długiej i wyczerpującej drodze dotrzeć 
do Mombasy, gdzie kończy się wielka przy-
goda naszych książkowych bohaterów. Pod-
czas spotkania Pan Piotr wyświetlał nam 
zdjęcia pokazujące piękną, ale i zarazem su-
rową przyrodę Afryki. Zwiedziliśmy  Egipt, 
Sudan, Kenię i Tanzanię, czyli wszystkie 
kraje przez które prowadziła trasa ucieczki 
dzieci. Mam nadzieję, że była to niezapo-
mniana wyprawa „palcem po mapie” oraz, 
że nie pozostanie ona tylko w sferze marzeń, 
ale liczę na to , że ktoś z uczestników kie-
dyś wyruszy osobiście na wyprawę śladami 
Stasia i Nel. 

Aleksandra Starus

Śladami Stasia i Nel – spotkanie autorskie 
z Piotrem Kowalczykiem
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za z Rewiru Dzielnicowych KPP Sochaczew. 
Na dzielnicowego głosowało 329 osób.

Źródło: KPP w Sochaczewie

Numer 02/2020

Od początku stycznia trwał konkurs na 
Najpopularniejszego Dzielnicowego 2019 
roku. Zwycięzcą tej edycji konkursu zo-
stała st. sierż. Anna Opęchowska - Ciak z 
Posterunku Policji w Teresinie.

Dzielnicowy, jako policjant pierwsze-
go kontaktu społecznego z Policją powi-
nien stale współpracować z mieszkańcami, 
przedstawicielami samorządów lokalnych                                    
i organizacjami działających na danym tere-
nie na rzecz podnoszenia poczucia bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców. 

W styczniu rozpoczął się konkurs „Naj-
popularniejszy Dzielnicowy 2019 roku”. 
Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, naj-
ważniejszym elementem oceny wpływającej 
na wyłonienie najpopularniejszego dzielni-
cowego była opinia społeczna wyrażona po-
przez ankietę, skierowaną bezpośrednio do 
mieszkańców powiatu sochaczewskiego. I 

     W dniu 30 stycznia  2020 roku do 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Paprotni przyjechały chóry z Kątów i Te-
resina, aby zaprezentować piękne kolędy i 
pastorałki w niesamowitym nastroju. Na-
sza szkoła również zaprezentowała swoje 
talenty. Śpiewaliśmy kolędy w kanonie, so-
lówki, jak również każdy mógł być cząstką 
w chórze, która dodawała mu mocy. Ja tak-
że śpiewałam solo, a później dołączałam 
do naszego chóru. Bardzo podobał mi się 
nastrój,  jaki towarzyszył podczas całego  
koncertu, gdyż każda ze szkół przedsta-
wiła wiele talentów muzycznych i wszyscy 
byli dla siebie mili. Ta wspaniała uczta 
duchowa na długo pozostanie w mojej pa-
mięci.

    Chciałbym podziękować Panu Jackowi 
Wiśniewskiemu za to, że tak pięknie przygo-
tował nas do występów.

uczennica klasy 6 b  Jagoda Bluszcz 

Urząd Stanu Cywilnego w Teresinie uprzejmie prosi 
wszystkie pary małżeńskie zameldowane aktualnie na te-
renie naszej Gminy, które zawarły związek małżeński 50 
lat temu, tj. w 1970 roku, o kontakt z USC w terminie do 
20 marca 2020r. Temat dotyczy uhonorowania Państwa 
w związku z długoletnim pożyciem małżeńskim.

Telefon kontaktowy:  (46 ) 864 25 54
Kierownik USC

Agnieszka Adamczyk

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 
DZIELNICOWEGO 2019 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY!

to właśnie mieszkańcy poprzez oddanie 
głosu na danego dzielnicowego wykaza-
li uznanie dla jego zaangażowania i sku-
teczności na rzecz społeczności lokalnej.

Państwa głosy zadecydowały, że  st. 
sierż. Anna Opęchowska - Ciak wygrała 
konkurs. Na dzielnicową z gminy 
Teresin zagłosowały 1464 osoby.

Nasza koleżanka jest policjantką od 
2008 roku. Od początku pełni służbę 
w Posterunku Policji w Teresinie. Jest 
pomysłodawczynią akcji charytatywnej 

„Niebieska Gwiazdka”.    Prywatnie żona 
i matka dwóch chłopców. W wolnym 
czasie czyta książki, jeździ na rowerze i 
pomaga potrzebującym.

Drugie miejsce w   plebiscycie zajął 
asp. szt. Tomasz Kubiak z Posterunku Policji                        
w Iłowie z   ilością  979 głosów. Natomiast 
trzecie miejsce zdobył mł. asp. Tomasz Kraj-

NASZE WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

KOMUNIKAT USC
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cyjny, kosz słodkości, bukiet kwiatów oraz 
prezent zupełnie wyjątkowy - faksymile 
swojego aktu urodzenia, zapisanego w księ-
gach parafialnych.

Sto lat to piękny wiek, który osiągają 
nieliczni. Z tej okazji gratulacje i życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz nieustającej po-
gody ducha Dostojnej Jubilatce przekaza-
li także Prezes Zarządu GS „Samopomoc 
Chłopska” w Teresinie Piotr Ptaszkiewicz 
oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej tejże 
spółdzielni Tadeusz Szymańczak. Wręczyli 
Czcigodnej Jubilatce pamiątkowy grawer-
ton, potwierdzający przyznanie Jej tytułu 
Honorowego Członka.  - Dziękujemy Pani 
za nieoceniony wkład w powstanie i rozwój 
naszej spółdzielni. Współpraca z Panią to 
wielka przyjemność. Dziękujemy za profe-
sjonalizm, tworzenie miłej atmosfery i życz-
liwość. Życzymy Pani pogody ducha, a nade 
wszystko dobrego zdrowia – powiedział Ta-
deusz Szymańczak.

Nie zabrakło też życzeń i upominku 
od Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Teresinie pani Wandy Wróblewskiej oraz 
radnej Powiatu Sochaczewskiego i jedno-
cześnie Prezes  Stowarzyszenia Przyjaciół 
Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls” pani 
Agnieszki Ptaszkiewicz. Serdeczne życzenia 
i liczne grono gości wywołały radość i wzru-
szenie na twarzy Pani Zofii.

Setna rocznica urodzin była tak-
że doskonałą okazją do przypomnie-
nia najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu Jubilatki. Zofia Materska urodziła 
się 22 stycznia 1920 r w Pawłówku 
jako trzecia z sześciorga dzieci Stefana  
i Wiktorii Bieńkowskich. Gimna-
zjum ukończyła u Sióstr Niepoka-
lanek w Szymanowie, a następnie  
w 1938 r. Liceum Handlowe  w Warszawie. 
Po wojnie pracowała jako główna księgo-
wa w miejscowej Gminnej Spółdzielni,  
a od  1952 r., aż do emerytury w 1975 r., była 
kierowniczką Kasy Spółdzielczej (obec-
nie Bank Spółdzielczy) w Szymanowie.  
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Niecodzienną uroczystość obchodziła 
Pani Zofia Materska z Szymanowa. Se-
niorka rodu świętowała uroczyście swoje 
urodziny. Okazja ku temu była nader wy-
jątkowa, ponieważ nasza Czcigodna Jubi-
latka 22 stycznia 2020 roku ukończyła 100 
lat!

W niedzielę 26 stycznia w intencji Ju-
bilatki odbyła się uroczysta Masza Święta, 
którą sprawował Proboszcz Parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szy-
manowie ks. Robert Sierpniak. Kaznodzieja 
opowiadał o pięknym, dobrym i spełnio-
nym życiu Pani Zofii. Życiu, które stało się 
wzorem dla następnych pokoleń. Podkre-
ślał Jej obecność i uczestnictwo w mszach 
świętych, zaangażowanie Jubilatki w życie 
szymanowskiego kościoła, podtrzymywa-
nie tradycji wspólnego śpiewania i chwa-
lenia Pana poprzez śpiew. Potwierdzeniem 
słów ks. Proboszcza były niezwykle szcze-
re i wzruszające życzenia, które zaraz po 
mszy w kościele złożyły Pani Zofii dzieci  
i młodzież z miejscowej Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika, druhowie strażacy  
z OSP Szymanów oraz siostry Niepokalanki 
z Matką Generalną Wawrzyną Chwedoruk 
na czele.

Dalsza część uroczystości miała miejsce 
w Domu Gościnnym „Nad Stawem”. Wójt 
Marek Olechowski, w asyście zastępcy Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego pani Ewa 
Więsek, w imieniu władz samorządowych 
i całej społeczności Gminy Teresin zło-
żył Pani Zofii życzenia kolejnych lat życia  
w dobrym zdrowiu, wielu radosnych chwil 
pełnych życzliwości i miłości osób najbliż-
szych. Podkreślił, że jubileusz ten to oka-
zja doniosła i wyjątkowa. - Sto lat, to okres  
w którym zebrała Pani mnóstwo doświad-
czeń i mądrości. Osiągnęła Pani wiek, któ-
rego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie 
uroczystych dla nas chwilach. Bardzo buduje 
mnie fakt, że w naszej gminie możemy cie-
szyć się długowiecznością mieszkańców, co 
oznacza, że żyje się tutaj dobrze i spokojnie, 
a  Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym 
drogocennym dziedzictwem. Jubilatka otrzy-
mała z rąk wójta Olechowskiego list gratula-

Dwieście lat nasza Zonia niechaj żyje nam!
Piękny jubileusz 100 - lecia urodzin Pani Zofii Materskiej

W 1946 r. wyszła za mąż za wdowca Stefana 
Materskiego, który wychowywał 6 letnią có-
reczkę. Własnych dzieci nie miała. Opiekuje 
się nią przybrana córka, której syn uzna-
je Ją za prawdziwą Babcię. Za swoją pracę  
i działalność społeczną została uhonorowa-
na wieloma dyplomami uznania, odznacze-
niami resortowymi oraz Brązowym Krzy-
żem Zasługi przyznanym przez Prezydenta 
RP Lecha Wałęsę.

Bardzo wymownym znakiem tej uro-
czystości była niezwykle rodzinna atmos-
fera. Zatroszczyła się o nią pani Czesława 
Czerwińska, przybrana córka Jubilatki, 
która opiekuje się nią na co dzień. Zadbała  
o przypomnienie napisanych przez rodzinę 
na kolejne urodziny pani Zofii (70., 80. i 90.) 
piosenek, z których przebija wielka miłość, 
przywiązanie i szacunek dla Jubilatki. 

Pani Czesława Czerwińska w imieniu 
głównej bohaterki wydarzenia podziękowa-
ła wszystkim gościom za przybycie na uro-
czystość oraz życzenia. Całość zwieńczyło 
gromkie odśpiewanie 200 lat oraz degu-
stacja urodzinowego tortu, który Jubilatce  
w podzięce za piękne życie podarował wójt 
Marek Olechowski.

Dziękując za zaproszenie, składamy Pani 
Zofii życzenia dobrego zdrowia, cierpliwo-
ści    w zmaganiu się z wszelkimi niedogod-
nościami dnia codziennego i jeszcze wielu 
lat zasłużonego odpoczynku w otoczeniu 
najbliższych. Niech przez kolejne lata życia 
towarzyszą Panią słowa mistrza Jana z Czar-
nolasu:
Ja, Panie, niechaj mieszkam  
w tym gniaździe ojczystym,
A Ty mię zdrowiem opatrz  
i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym,  
ludzką życzliwością,
Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą 
starością.

Tomasz Daczko
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Do zacnego grona stulatków zamiesz-
kujących Gminę Teresin dołączyła Pani 
Zofia Kowalska z Paprotni. 2 lutego 2020 
roku w Domu Parafialnym w Niepoka-
lanowie szacowna Jubilatka w otoczeniu 
najbliższej rodziny, przyjaciół oraz władz 
samorządowych świętowała swoje 100 
urodziny.

Zofia Kowalska (z domu Koźlicka) uro-
dziła się 2 lutego 1920 roku w  Izabelinie. 
Była drugim z pięciorga dzieci  Janiny i Ste-
fana Koźlickich. Wyszła za mąż  za Michała 
Kowalskiego. Ich ślub odbył się 31.08.1939 r. 
w kościele pod wezwaniem św. Doroty Dzie-
wicy i Męczennicy w Zawadach w przed-
dzień wybuchu II wojny światowej. Mimo 
trudnych czasów przeżyli razem 47 lat. Pani 
Zofia wychowała sześcioro dzieci (4 córki 
i 2 synów).  Wraz z mężem prowadziła 40 
hektarowe gospo-
darstwo rolne we wsi 
Wola Pasikońska na 
obrzeżach Kampino-
skiego Parku Narodo-
wego.  Od 1985 roku 
jest mieszkanką Pa-
protni. Doczekała się  
dziewięciorga wnucząt 
i jedenaściorga pra-
wnucząt.

- W imieniu całej 
społeczności Gminy Te-
resin, swoim własnym, 
a także Przewodniczą-
cego Rady Gminy pana 
Bogdana Linarda, wyrażam ogromną radość, 
że mogę uczestniczyć dziś w tak wyjątkowym 
wydarzeniu. Rzadko bowiem zdarza się ży-
czyć Jubilatowi 200 lat w dniu jego setnych 
urodzin. Cieszymy się, że mamy w naszej 
gminie tak dobry klimat sprzyjający długo-
wieczności – powiedział wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski, który w obecności kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszki 
Adamczyk wręczył Jubilatce wyjątkowy pre-
zent - faksymile aktu urodzenia, zapisanego 
w księgach parafialnych, list gratulacyjny, 
kosz słodkości oraz bukiet róż. List gratu-
lacyjny od prezesa Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego oraz decyzję przy-
znającą dodatkowe świadczenie emerytalne 

W zdrowiu, szczęściu, pomyślności - niechaj żyje nam! 
Jubileusz 100 - lecia urodzin Pani Zofii Kowalskiej 

wręczyła Jubilatce przed-
stawicielka placówki te-
renowej w Sochaczewie 
pani Renata Florczak.

Pani Zofia nie ma 
przepisu na długowiecz-
ność. Jest pogodna i 
uśmiechnięta. Nawet 
kiedy nic nie mówi, sku-
pia wokół siebie domow-
ników dzięki ciepłu i 
optymizmowi. Jeszcze do 
niedawna sama chodziła, 
ale po nieszczęśliwym 
upadku dokucza jej bio-
dro. W ciągu dnia musi 
się poruszać na wózku. 
Jednak nie przeszkadza jej to. Lubi oglądać 
telewizję, interesuje się wydarzeniami dnia 

codziennego. Uwiel-
bia odwiedziny i cie-
szy się, gdy jest oto-
czona ludźmi.

- Uczymy się od 
niej dystansu do ży-
cia, skromności, ra-
dości i optymizmu. 
Mama jest dla nas 
wszystkich symbolem 
kobiecej siły, mądro-
ści i dobroci. Czeka 
na wizyty gości, chce 
mieć ciągły kontakt 
ze światem. Szczerze 
mówiąc, chciałabym 

dożyć takiego wieku w tak dobrej formie fi-
zycznej i psychicznej -  komentuje jedna  
z córek Jubilatki.

Zgromadzeni goście wraz z najbliższą 
rodziną Jubilatki odśpiewali gromkie 200 
lat i skosztowali urodzinowy tort, który  
w podziękowaniu za piękne życie podarował 
bohaterce dnia wójt Olechowski. Atmosfera, 
która towarzyszyła urodzinom Pani Zofii, 
utwierdza w przekonaniu jak wielką war-
tością jest życie człowieka na każdym jego 
etapie.

Dziękując za zaproszenie na tę wyjąt-
kową uroczystość, składamy Pani Zofii 
serdeczne gratulacje i gorące życzenia 
zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i 
wielu następnych lat szczęśliwego i pogod-
nego życia.

                        Tomasz Daczko

Prosto
z Gminy
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21 stycznia 2020r. w ramach programu 
„Bliżej lasu” oraz we współpracy z Kołem 
Łowieckim „Grunwald” zorganizowano wy-
jazd do paśnika znajdującego się w pobliżu 
bloków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
W wyjeździe wzięli udział chętni uczniowie 
z klas II i III, którzy korzystają ze świetlicy 
Szkoły Podstawowej im. M. Kolbego w Tere-
sinie, aby dostarczyć pożywienie dla zwierząt 
i ptaków. Uczniowie wykazali się wielkim ser-
cem i zabrali ze sobą różne produkty. Wśród 
nich znajdowały się marchewki, jabłka, na-
siona, suchy chleb oraz buraki i ziemniaki. 
Mamy nadzieje, że z tej wspaniałej uczty sko-
rzystają bytujące na pobliskich polach bażan-
ty, zające oraz inne zwierzęta leśne. Ponadto 
uczniowie spotkali się z przedstawicielami 
Koła  Łowieckiego „Grunwald” – p. Toma-
szem Brzeskim i p. Markiem Misiakiem, któ-
rzy przekazali informacje o celowości takiego 
dokarmiania, jak również udzielili odpowie-
dzi na zadawane przez dzieci pytania. Dzięki uprzejmości p. Misiaka uczestniczy mogli obserwować przez lornetkę różne zwierzęta znaj-
dujące się w oddali. Mieliśmy szczęście i udało nam się wypatrzeć odpoczywającą na polu czaplę. Opiekunkami były Beata Pałuba i Sylwia 
Nowacka. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom koła i z niecierpliwością  oczekujemy kolejnego spotkania.

Beata Pałuba 
Sylwia Nowacka

Prosto z Gminy

28 stycznia 2020 r. czternastoosobowa 
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Maksymiliana Kolbego pod opieką pani 
Beaty Pałuby udała się do Urzędu Gminy 
w Teresinie. Celem wizyty było spotkanie  
z zastępcą wójta panem Markiem Jaworskim 
oraz zwiedzenie budynku. Spotkanie odbyło 
się w sali konferencyjnej, a zatem uczniowie 
mogli poczuć się jak radni i w trakcie spo-
tkania zadawać pytania. Dzieci dowiedzia-
ły się m.in. jakie sprawy można załatwić  
w gminie, ilu jest mieszkańców oraz kto 
może zostać wójtem itd. Następnie grupa 
udała się na piętro, aby zobaczyć poszcze-
gólne stanowiska pracy. Na zakończenie 
wizyty uczniowie otrzymali mapy Teresina 
oraz Teresiński Miesięcznik Samorządowy 

„Prosto z Gminy”.  Serdeczne dziękujemy 
panu Markowi Jaworskiemu oraz Skarbnik 
Gminy pani Agnieszce Rosie za poświęco-
ny czas i uzyskane informacje. Ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci uczniów.

Beata Pałuba

W TROSCE O ZWIERZĘTA

Z wizytą w Urzędzie Gminy Teresin

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 4 marca 2020 roku o  godzinie 9.30   
- rozmowa o inwestycjach Gminy Teresin.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek 13 marca 2020 roku o godzinie 13.10  
 - rozmowa o inwestycjach Gminy  
Teresin’ .

94,9 FM 102,7 FM
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Julia Matczak – mieszkanka Gminy Te-
resin, uczennica Osiemdziesiątki z trzema 
nagrodami w VIII edycji konkursu Socha-
czew Rozśpiewany. 

  Galę finałową mogliśmy oglądać  
17 stycznia w Sochaczewskim Centrum 
Kultury. Jury było jednogłośne Julia 
wyróżniała się na tle pozostałych 
uczestników konkursu i to ona właśnie 
otrzymała nagrodę główną w konkursie, 
nagrodę publiczności i nagrodę Radia 
Sochaczew.

- Ma wielki talent, wielki dar od Boga w 
postaci pięknej barwy głosu, dojrzałego głosu, 
który potrafi kontrolować - mówiła Justyna 
Panfilewicz wokalistka, przewodnicząca 
jury po ogłoszeniu wyników. A głos to po-
łowa sukcesu i jeśli Julia napotka na swej 
drodze kogoś, kto będzie komponował dla 
niej piękne piosenki, odniesie sukces. Już 
podczas warsztatów muzycznych, które Ju-
styna Panfilewicz prowadziła z uczestnika-
mi konkursu Julia zwróciła jej uwagę i, jak 
zauważa, tylko czekała na to, jak zaprezen-
tuje się na scenie, czy powtórzy to, co zrobi-
ła na warsztatach.  Nie zawiodła się. To był 
jeszcze lepszy występ od tych, które mogła 
obserwować na próbach.

Publiczność konkursowa była pod wra-
żeniem występu Julii, ona zaistniała w taki 
sposób na scenie, że słuchacze ulegli jej uro-
kowi. Docenili nie tylko piękną barwę gło-

25 stycznia w teresińskim Dworcu TO-
.Kultura  odbył się koncert zespołu TE-
LESCOPE. W programie, zgodnie z zapo-
wiedziami, znalazł się autorski materiał 
grupy,  przepleciony własnymi wersjami 
znanych światowych przebojów, a wszyst-
ko to okraszone odpowiednią dozą humo-
ru i refleksji.

Grupa związana z Teresińskim Ośrod-
kiem Kultury, działa od roku. Najważniejsze 
są dla nich piosenki i zawarte w nich histo-
rie. Zespół zagrał brawurowo i intrygująco. 
Wydarzenie spotkało się nie tylko z dużym 
zainteresowaniem, ale także bardzo życzli-
wym przyjęciem widowni, której spodobało 
się „telescopowe” brzmienie. Również sami 
artyści nie kryli zadowolenia z udanego wy-
stępu.

Zespół tworzą: Agata Wolff   - wokal,  
Agata Dymińska  - gitara basowa,  Łukasz 
Kamionka  -gitara elektryczna, Jakub Ka-
miński  - gitara elektryczna, Miłosz Ali-
szewski  - instrumenty klawiszowe oraz 
Herbert Pałuba - perkusja.

Redakcja

Talent i głos, który zachwyca

su, ale również jej muzykalność, 
wdzięk i muzyczną aurę, którą 
wypełniła się sala. A to wszystko 
za sprawa piosenki Tiny Turner 
What’s love got to do with it.

Julia nie kryła wzruszenia  
i radości ze zwycięstwa, które-
go jak mówi - nie spodziewała 
się, ponieważ inni uczestnicy 
konkursu, czyli jej koleżanki  
i kolega prezentowali się rów-
nież bardzo dobrze. Nagroda 
główna, Grand Prix to 1500 zło-
tych, nagroda Radia Sochaczew 
500 złotych i nagroda publicz-
ności - ogromna maskotka. Jak zwycięż-
czyni planuje wydać zdobyte w ten sposób 
pieniądze? Najprawdopodobniej na warsz-
taty muzyczne, ponieważ chce się rozwijać  
i doskonalić swoje umiejętności wokalne.

  Julia jest uczennicą pierwszej klasy 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sochaczewie, ponadto uczęszcza do 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Socha-
czewie. Uczestniczyła w ubiegłorocznej 
edycji konkursu Sochaczew Rozśpiewa-
ny, przetarła więc swój szlak muzyczny  
i w tym roku miała już większe doświadczenie. 
W przyszłości chciałaby zostać muzykiem, 
jest puzonistką, ponadto gra na kontrabasie  
i saksofonie, pragnie rozwijać swoje umie-

jętności wokalne i instrumentalne. Na ra-
zie ma za sobą 5 lat szkoły muzycznej.  Jak 
mówi mama Julii, od dziecka Julka chciała 
grać i śpiewać i teraz realizuje swe marzenia. 
Życzymy jej wielu sukcesów, spełnienia ma-
rzeń i mamy nadzieję, że jeszcze o niej wiele 
razy usłyszymy. Na razie Julka występuje                    
w kilku zespołach muzycznych, również  
w Osiemdziesiątce tworzy taki zespół razem 
z Mateuszem Gaworem (również mieszkań-
cem Gminy Teresin) zwycięzcą ubiegłorocz-
nej edycji konkursu Sochaczew Rozśpiewa-
ny, w tym roku Mateusz jako laureat już nie 
mógł wystąpić w konkursie – ale otworzył 
go piosenką The Final Countdown.                          

Źródło: Starostwo Powiatowe w Socha-
czewie

TELESCOPOWE brzmienie w Dworcu TO.Kultura
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Numer 02/2020

29 stycznia 2020 r. w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Socha-
czewie, miał miejsce finał powiatowego 
konkursu czytelniczego „Tę książkę warto 
przeczytać”. Konkurs organizowany przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. 
KEN w Warszawie Filię w Sochaczewie 
po raz siedemnasty, odbył się przy współ-
udziale Powiatowego Zespołu Edukacji 
w Sochaczewie i Starostwa Powiatowego 
w Sochaczewie, MOSiR-u i Kina Odeon. 
Odbywał się pod patronatem starosty so-
chaczewskiego Jolanty Gonta, która ufun-
dowała nagrody książkowe dla wyróżnio-
nych i nagrodzonych.

W konkursie na reklamę książki, spo-
za kanonu lektur obowiązkowych, wzięły 
udział 32 osoby z 12 szkół, w tym wszyst-
kich miejskich podstawówek oraz z Iło-
wa, Kaptur, Paprotni i Teresina. Wystąpili 
też uczniowie szkół ponadpodstawowych  
(ZS CKP Sochaczew, ZS im. Jarosława Iwasz-
kiewicza Sochaczew, ZS im. Prymasa Tysiącle-
cia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Teresin).

Uczestnicy konkursu, wybrani w szkolnych 
eliminacjach, w ciągu krótkiego czasu (do 3 
minut) przekonywali, że to właśnie wybraną 
przez nich książkę warto przeczytać. Słucha-
jąc kilkudziesięciu rekomendacji, komisja 
konkursowa oceniała poprawność językową, 
intonację i płynność wypowiedzi, a w dalszej 

Z ogromną satysfakcją informujemy, 
że książka autorstwa mieszkanki naszej 
gminy Marianny Fijewskiej „Tajemnice 
pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia”, która 
ukazała się nakładem wyd. W.A.B. została 
właśnie nominowana jako jedna z 20 po-
zycji reportażowych w największym ple-
biscycie w Polsce na Książkę Roku 2019. 
Plebiscyt organizują lubimyczytać.pl  
i Allegro.

Przypomnijmy, że książka opowiada  
o polskiej służbie zdrowia. To temat tak 
rozległy, że można go przedstawiać na wie-
le sposobów. Jedni obierają kurs na rozra-
chunek z dotychczasowymi rozwiązania-
mi strukturalnymi. Inni wolą wyłuskiwać 
sensacje, np. korupcję wśród lekarzy, jesz-
cze inni opowiadają wzruszające historie  
o umieraniu bądź wychodzeniu z choroby. 
Autorka „Tajemnic pielęgniarek”, Marianna 
Fijewska, nie poszła żadną z tych wydep-
tanych ścieżek. Przedstawione przez nią 
historie wyjątkowo rzetelnie i prawdziwie 
opisują rzeczywistość polskich szpitali, a 
przede wszystkim kreślą niezwykle skom-
plikowany obraz pielęgniarek. Kim zatem 
są i jakie są? Fijewska znajduje własną od-

Co warto czytać, czyli finał powiatowego 
konkursu literackiego

kolejności oryginalność prezentacji. 
U niektórych dało się zauważyć wręcz 
aktorskie zdolności. Preferencje były 
różne, od książek przygodowych, hi-
storycznych, przez fantastykę, po po-
wieści społeczno-obyczajowe. Wśród 
najmłodszych uczestników głównie 
reklamowano książki, przy których 
czytelnik będzie dobrze się bawił  
i nie przestawał śmiać.

Prezentacje oceniała komisja  
w składzie: Anna Syperek – inspek-
tor w Powiatowym Zespole Edukacji  
w Sochaczewie; Ewelina Daniłowicz - neuro-
logopeda, pedagog, Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Sochaczewie i Stanisława 
Podgórska - poetka, do niedawna prezes Sto-
warzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literac-
kie ATUT.

W konkursie uczniowie ze szkół z terenu 
Gminy Teresin otrzymali następujące nagrody 
i wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa Klasy I – IV
Wyróżnienie:
Gabriela Wilczyńska, SP Teresin, „Biuro 

detektywistyczne Lassego i Mai”
Szkoła Podstawowa Klasy V – VIII
II miejsce Kalina Staszewska, SP Teresin, 

„Był sobie pies”
Szkoły ponadpodstawowe
II miejsce Paulina Gołębiowska, Zespół 

Szkół w Teresinie, „Drugie bicie serca”
Laureaci będą mogli jeszcze raz zapre-

zentować swoją ulubioną książkę 13 maja br.  
w Tygodniu Bibliotek, podczas uroczystej kon-
ferencji dla nauczycieli bibliotekarzy, którą cy-
klicznie od lat organizuje biblioteka. Niektóre 
spośród reklamowanych książek: „Nie daj się 
gnębić”,  „Nic zwyczajnego: o Wisławie Szym-
borskiej”, „PAX”, „Wyspa”, „Kolorowy szalik”, 

„Poczwarka”, „Otto” są zbiorach pedagogicznej 
biblioteki. Po tegorocznym finale na pewno 
znajdą się kolejne, jak „Adaś Mickiewicz: ło-
buz i mistrz”, czy „Był sobie pies”.

Kolejna 17. Edycja spełniła oczekiwania 
organizatorów, którzy za cel stawiają so-
bie promowanie czytelnictwa wśród dzieci  
i młodzieży, bo przecież nikt nie rodzi się czy-
telnikiem.

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

powiedź na te i inne pytania. W szerokiej 
perspektywie kreśli obraz pielęgniarek  
w różnym wieku, z różnym doświadcze-
niem, pasjonatek swojego zawodu, ale także 
i tych wypalonych, zgorzkniałych, obojęt-
nych. Dziennikarka tworzy dopracowane 
w każdym szczególe reportażowe miniatu-
ry, których jedną z ważniejszych cech jest 
dojmujący realizm. Jej bohaterki bardzo 
szczerze mówią o sobie, swoich uczuciach, 
urągających warunkach pracy, relacjach  
z pacjentami i ich rodzinami oraz z ko-
leżankami i zwierzchnikami. Przerywają 
milczenie. Chcą być traktowane poważnie i 
profesjonalnie. Przede wszystkim przez sys-
tem, który zdaje się nie zauważać, jak bar-
dzo profesja ta we współczesnej Polsce jest 
deprecjonowana.

Cieszy nas, że książka naszej krajanki zy-
skała tak wiele pozytywnych opinii i recenzji. 
Nominacja w plebiscycie na Książkę Roku 
2019 to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. 
Dodajmy, że 11 marca będzie miała premie-
rę druga książka Marianny Fijewskiej - zbiór 
reportaży i wywiadów z polskimi lekarzami 
różnych specjalizacji o niezapomnianym 
przypadku medycznym, z jakim spotkali się 

w swojej karierze.
Marianna Fijewska pochodzi z Teresina. 

Ukończyła tutejsze Gimnazjum im. św. Fran-
ciszka z Asyżu. Pracowała m.in. dla dzienni-
ka Metro Cafe i Wirtualnej Polski. Aktualnie 
związana jest z Ośrodkiem Pomocy i Eduka-
cji Psychologicznej INTRA. Specjalizuje się w 
tematach społecznych.

Tomasz Daczko

Książka „Tajemnice pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia” 
nominowana w plebiscycie na Książkę Roku 2019!
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Prosto z Gminy

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 komuni-
kacyjne, 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. 
SP Media Pracownia Reklamy - Teresin, ul. Szyma-
nowska 19, lok. 1a, tel. 604 612 069; 10% zniżki na 
wszystkie oferowane usługi.

PRZEDSZKOLA

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE

Teresin – 50% zniżki na ofertę Teresińskiego Ośrodka 
Kultury i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Błonie – 50% na ceny biletów do kina w Centrum 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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Za nami II Ogólnopolski Halowy Mityng Lekkoatle-
tyczny poświęcony pamięci Ireny Szewińskiej. Impreza 
skierowana była do adeptów „Królowej sportu” w kate-
goriach wiekowych U16 i U14, a wystartowali w niej lek-
koatleci z UKS Filipides Teresin. Trzeba zaznaczyć, że  
w niektórych konkurencjach, poziom jaki zaprezen-
towali młodzi sportowcy, dorównuje kolegom z U18. 
Ogromna ilość zgłoszeń (Królowa królowej sportu pew-
nie cieszy się tam z góry, ponad tysiąc osobostartów!!! 
sprawiła, że poprzeczka wywindowała wysoko. Zawod-
nicy UKS Filipides Teresin wrócili z czterema medalami. 
Drugie miejsca zajęli: Eliza Galińska U16 na 1000m, Mi-
kołaj Olejnik (U14) oraz Filip Olejnik (U12) na 600m. Z 
kolei pierwsza była Lena Suchowolak. Zatem złota passa 
Lenki trwa w najlepsze. Smaczku dodaje fakt, że wynik 
1:34.96 daje Lence halowy rekord Polski młodziczek! 
Brawa dla wszystkich zawodników UKS Filipi-
des Teresin, bo każdy poprawił wynik życiowy!: 
Lena Suchowolak, Eliza Galińska, Mikołaj Olejnik, Filip 
Olejnik, Oliwia Sokół, Adrianna Bany, Piotr Kleczewski, 
Aleksandra Sokół, Maja Łuczko, Julia Giejbatow, Maja Słowińska, Basia Bargieł, Ola Szczerba, Kuba Pawłowski.

Źródło: UKS Filipides Teresin

25 i 26 stycznia w Białogardzie odbył się Puchar Polski w za-
pasach w stylu wolnym. Przypomnijmy, że zawody były jednocze-
śnie memoriałem Marcina Jureckiego, białogardzkiego wolniaka, 
uczestnika Igrzysk Olimpijskich. Co ciekawe, podczas tegorocznej 
imprezy powalczyły także kobiety! Na białogardzkich matach rywa-
lizowali  zapaśnicy i zapaśniczki z kilkudziesięciu klubów, w tym 
zagranicznych z Rosji, Białorusi, Rumunii i Tadżykistanu. Klub LKS 
Mazowsze Teresin w tych zawodach reprezentowało sześciu zawod-
ników i jedna zawodniczka.

  Pierwszy start w nowym roku zaowocował zdobyciem trzech 
medali przez naszych zapaśników.  Złoty medal wywalczył Edu-
ard Grigorev, srebrny medal zdobyła Marta Mechocka, a medal 
brązowy Rafał Paliński. Niestety walki o brązowe medale przegrali 

II Ogólnopolski Halowy Mityng Lekkoatletyczny. 
Kolejne medale zawodników UKS Filipides Teresin

PUCHAR POLSKI SENIOREK I SENIORÓW – trzy 
medale zawodników LKS Mazowsze

Semen Terzi i Jakub Sieczka, tym samym zostali sklasyfikowani na 
5-ych miejscach w swoich kategoriach wagowych. 

A oto wyniki reprezentantów LKS Mazowsze Teresin:
Marta Mechocka – II miejsce w kat. wag. do 65kg (zapasy kobiet) 
Eduard Grigorev – I miejsce w kat. wag. do 65kg 
Rafał Paliński – II miejsce w kat. wag. do 79kg 
Semen Terzi – V miejsce w kat. wag. do 57kg 
Jakub Sieczka – V miejsce w kat. wag. do 74kg 
Adrian Wagner – VII miejsce w kat. wag. do 57kg 
Patryk Ciurzyński – VIII miejsce w kat. wag. do 70kg

 Serdeczne gratulujemy zawodnikom i ich trenerom!

źródło: LKS MAZOWSZE TERESIN



20

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

Prosto z Gminy

W weekend 1-2 lutego w hali wido-
wiskowo-sportowej Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Teresinie odbył 
się XI Halowy Memoriał im. Karola 
Hibnera w łucznictwie.   Jak co roku na 
zawody zorganizowane przez teresiński 
klub LKS Mazowsze przyjechało wiele 
zawodniczek i zawodników z rożnych 
zakątków Polski, a także goście z Ukra-
iny. Wszystkim dopisywały humory,  
a walka na łuczniczych torach odbywała 
się w duchu fair play. 

Organizatorami tych prestiżowych  
i cieszących się dużą popularnością  
w świecie łuczniczym rozgrywek byli: 
Marek Olechowski – wójt Gminy Tere-
sin, Jolanta Gonta - Starosta Sochaczew-
ski, Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy 
Związek Łuczniczy oraz LKS „Mazowsze” 
Teresin. Gościem honorowym był syn pa-
trona Memoriału pan Robert Hibner.

Zmagania trwały dwa dni. W sobotę  
1 lutego odbyły się kwalifikacje w różnych 
kategoriach wiekowych. Tego samego 
dnia walkę stoczyli najmłodsi uczestnicy 
turnieju - młodzicy. Drugi dzień łuczni-
czych emocji związany był z eliminacja-
mi.  Co najważniejsze - zawodnicy klubu 
LKS Mazowsze Teresin - spisali się w nich 
na medal! Dla niektórych, najmłodszych 
zawodników naszego klubu, czyli młodzi-
ków, był to pierwszy start w tego typu za-
wodach. Reprezentanci LKS „Mazowsze” 
Teresin, wspierani przez swoich szkole-
niowców Katarzynę Klatę, Alicję Macią-
gowską i Ryszarda Kowalskiego osiągnęli 
znaczące wyniki - zdobyli aż 5 medali: 

Młodzicy:
7. miejsce – Emilia Pakuła
10. miejsce – Wiktor Szymański

Juniorki młodsze: 
1. miejsce - Maria Małolepsza 
3. miejsce - Oliwia Dylik 

XI Halowy Memoriał im. Karola Hibnera – 
medalowe starty łuczników z Teresina

Juniorki: 
3. miejsce - Dominika Gajda 
4. miejsce - Joanna Świerżewska 
5. miejsce - Natalia Skrok 

Juniorzy: 
3. miejsce - Dominik Kozłowski 
4. miejsce - Krystian Kryszkie-
wicz 

Seniorki: 
3. miejsce - Alicja Maciągowska 
5. miejsce - Małgorzata Macią-
gowska  

Łuki bloczkowe: 
7. miejsce - Robert Świątek 
11. miejsce - Michał Chojnacki

 Wszystkim zawodnikom naszego klu-
bu, którzy wystartowali w zawodach, na-
leżą się ogromne podziękowania za ducha 
walki i bardzo dobrą postawę.

LKS Mazowsze Teresin reprezentowali: 
Sebastian Błaszczyk, Dawid Gawor, Miłosz 
Olczak, Mateusz Nguyen, Agata Michałow-
ska, Alicja Zygmunciak, Julia Gajda, Julia 
Szwarczewska, Julia Kawecka, Julia Koby-
lińska, Wiktoria Kuźmińska, Bartosz Mróz, 
Kacper Wacławiak,  Iza 
Woźniak, Marta Narloch, 
Aleksander Orzechowski, 
Szymon Króliczak, Ad-
rian Kopiec.

Turniej zakończył się 
uroczystym wręczeniem 
dyplomów, medali, pu-
charów oraz upominków. 
Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in.: 
Wójt Gminy Teresin Ma-
rek Olechowski, prze-
wodniczący Rady Gminy 
Bogdan Linard, wice-
przewodniczący - Lech 
Kaźmierczak, dyrektor 

GOSiR Krzysztof Walencik.
Organizatorzy gorąco dziękują wszyst-

kim firmom i instytucjom: Bakoma  
Sp. z o.o., Pompy Ciepła - Lech Olcze-
dajewski oraz Wójtowi Gminy Teresin, 
Starostwu Powiatowemu, Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Krzysztofowi Walencikowi, Dyrektorowi 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej Markowi Misiakowi za wsparcie  
w organizacji zawodów.

     źrodło: LKS Mazowsze Teresin – Łucznictwo
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Kamil Rybicki, Spor-
towiec Roku Gminy 
Teresin. Nagrodę Spor-
towcowi Roku wręczyli 
Teresa Stempień, żona 
zmarłego Wiesława 
Stempnia, założyciela 
klubu LKS Mazowsze 
Teresin i wieloletniego 
trenera sekcji zapasów 
w Teresinie oraz wójt 
Marek Olechowski.

Przypomnijmy, że 
pomysłodawcą uhonoro-
wania najle szych zawod-
ników, trenerów, drużyn  
i wydarzeń sportowych 
był przed czterema 
laty wójt Gminy Tere-
sin Marek Olechow-
ski, który od wielu 
już lat przekonuje teresińskich radnych  
i sponsorów do inwestowania w sport i 
młodych, zdolnych zawodników. Przyzna-
wane nagrody rzeczowe i finansowe są do-
cenieniem pracy wychowawczej i  sukcesów  
w sporcie.  – W ubiegłym roku zajęliśmy trze-
cie miejsce w Polsce w rywalizacji sportowej 
gmin do 20 tysięcy mieszkańców. W poko-
nanym polu zostawiliśmy wiele większych 
ośrodków i to napawa nas dumą. Teresińscy 
sportowcy rokrocznie dostarczają nam wielu 
emocji. Sięgają po laury w imprezach krajo-
wych, europejskich i  światowych. Nie byłoby 
oczywiście tych sukcesów, gdyby nie wielu 
ludzi dobrej woli, sponsorów, którym bardzo 
dziękuję. Bardzo cieszy fakt, że w naszej gmi-
nie jest tylu uzdolnionych sportowców, którzy 
rozsławiają gminę Teresin w całym kraju i 
poza jego granicami. Bardzo doceniam Wa-
szą pracę i trud włożony w osiąganie tak zna-
komitych wyników, czego serdecznie gratulu-

Numer 02/2020

IV Gala Sportu Gminy Teresin za nami. 
Kamil Rybicki to najlepszy sportowiec 
2019 roku. Podium uzupełnili Hubert 
Wiśniewski i Semen Terzi. Gala odbyła 
się w piątek, 7 lutego w Hotelu „Kuźnia 
Napoleońska” w Paprotni. W plebiscycie, 
współorganizowanym przez Gminę Tere-
sin, kapituła pod przewodnictwem Justy-
ny Kamińskiej, złożona z przedstawicieli 
wiodących dyscyplin sportowych w naszej 
gminie, wybrała dziesięciu najlepszych 
sportowców 2019 roku i przyznała wyróż-
nienia w pięciu innych kategoriach.

Najważniejszy tytuł - Sportowca Roku 
2019 - trafił w ręce Kamila Rybickiego. To 
już drugi taki tytuł dla tego sympatycznego 
zawodnika w czteroletniej historii plebi-
scytu (wcześniej otrzymał go w roku 2016). 
Wygrana Kamila Rybickiego w tegorocz-
nym plebiscycie nie była niespodzianką. Był 
faworytem od samego początku. Lista jego 
osiągnięć w minionym roku jest naprawdę 
imponująca. Przypomnijmy tylko te naj-
ważniejsze. 24-latek został mistrzem Pol-
ski w zapasach w stylu wolnym, wywalczył 
srebrny medal w XXVIII Memoriale Wacła-
wa Ziółkowskiego i zajął siódme miejsce w  
Mistrzostwach Świata Seniorów w zapasach 
w stylu wolnym w kategorii wagowej do 
74 kilogramów. Jest także nominowany do 
tytułu Sportowca Roku w plebiscycie orga-
nizowanym przez „Express Sochaczewski”. 
Nie ukrywa, że start na Igrzyskach Olimpij-
skich w Tokio jest jego marzeniem i celem. 
A szansa na to staje się coraz bardziej realna. 
- Spodziewałem się wyróżnienia, jestem dum-
ny z mojego wyniku na Mistrzostwach Świata 
w zapasach, gdzie byłem 7, ale świetne jest to, 
że coraz lepsze wyniki osiągają też przedsta-
wiciele innych sekcji, jak w bieganiu, czy łucz-
nictwie. Widać to urozmaicenie. Cieszę się, że 
sport tak fajnie się u nas rozwija - powiedział 

IV Gala Sportu Gminy Teresin.  Znamy sportowca roku 2019

ję  – powiedział podczas uroczystości Marek 
Olechowski, wójt Gminy Teresin.

IV Gala Sportu Gminy Teresin była do-
skonałą okazją, aby docenić i uhonorować 
najlepszych z najlepszych – zapaśników, 
łuczników, lekkoatletów, tenisistów ziem-
nych i stołowych, a także sponsorów. Za-
wodników, trenerów i prezesów klubów 
nagrodziły władze Gminy Teresin na czele  
z wójtem Markiem Olechowskim, jego za-
stępcą Markiem Jaworskim, Przewodniczą-
cym Rady Gminy Bogdanem Linardem oraz 
radnymi gminnymi oraz wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu Sochaczewskiego Janem 
Aleksandrem Łopatą, który w imieniu staro-
sty sochaczewskiego Jolanty Gonty odczytał 
list gratulacyjny skierowany do sportowców 
i władz samoarządowych. Galę uświetnił 
klimatyczny mini recital zawodniczek UKS 
Filipides Teresin Amelii Ciurzyńskiej i Ingi 
Andryszczyk. Całość poprowadził znawca  
i sympatyk sportu Marcin Odolczyk.

Jak już wspomnieliśmy, wyboru najlep-
szych dokonała Kapituła, w skład której 
weszli wybitni polscy sportowcy, zdobywcy 
mistrzowskich tytułów i miejsc na najwyż-
szym stopniu podium: Justyna Kamińska 
(przewodnicząca), Krzysztof Walencik, Ar-
tur Albinowski, Hubert Konecki, Andrzej 
Andryszczyk, Katarzyna Klata, Bogusław 
Cierech, Ryszard Śliwiński, Artur Wróbel 
oraz Radosław Jurzyk.

 „10” najlepszych sportowców Gmi-
ny Teresin w roku 2019: 1. Kamil Rybicki 
(zapasy), 2. Hubert Wiśniewski (zapasy),  
3. Semen Terzi (zapasy), 4. Małgorzata 
Maciągowska (łucznictwo), 5. Lena Sucho-
wolak (lekka atletyka), 6. Filip Wiśniewski 
(zapasy), 7. Michał Chojnacki (łucznictwo), 
8. Bartosz Staniaszek (zapasy), 9. Wojciech 
Wysocki (zapasy), 10. Bartłomiej Nowa-
kowski (zapasy). Trzej najlepsi sportowcy, 
poza nagrodami rzeczowymi, otrzymali 
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Z OSTATNIEJ CHWILI !
Kamil Rybicki uzyskuje kwalifikację olimpijską!

W dniu 19 lutego br.  Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) poinformowała, że w związku z dyskwalifikacją za doping 
podczas wrześniowych Mistrzostw Świata – Nur-Sultan 2019, zawodnika z Francji Zelimkhan Khadjieva, reprezentujący Polskę Ka-
mil Rybicki z LKS Mazowsze Teresin  zostaje sklasyfikowany na szóstym miejscu. Tym samym uzyskuje on licencje dla naszego kraju 
na udział w Igrzyskach Olimpijskich – Tokio 2020. Serdeczne gratulacje! Brawo Kamil, będziemy Ci kibicować w Tokio!

Prosto z Gminy

dalena Niewiadomska 
Tenis Ziemny: Mateusz 

Wójcik, Oleksii Bielak
Tenis Stołowy: Szymon 

Wołowczyk, Paweł Heleniak
Łucznictwo: Maria 

Małolepsza, Alicja Zygmun-
ciak, Krystian Kryszkiewicz

Piłka Nożna: Bartosz Lot, 
Jonasz Kamiński

Najlepsza Drużyna 
Roku:

1. LKS Mazowsze Teresin, 
łucznictwo: Alicja Zygmun-
ciak, Agata Michałowska, 
Oliwia Dylik

2. LKS Mazowsze Teresin, łucznictwo: 
Krystian Kryszkiewicz, Mateusz Nguyen, 
Miłosz Olczak, Sebastian Błaszczyk

3. ULKS Tęcza Budki Piaseckie, tenis 
stołowy: Mateusz Selerski, Damian Selerski, 
Kamil Łażewski, Dariusz Skowroński

Wydarzenie Sportowe Roku:
1. XI Międzynarodowy Memoriał Karola 

Hibnera w Łucznictwie
2. IX Halowe Mistrzostwa Polski Samo-

rządowców w Tenisie Ziemnym
3. Mistrzostwa Mazowsza U-12 i U-14  

w Lekkiej Atletyce
Podczas uroczystej Gali uhonorowano 

także firmy i instytucje, które mocno anga-
żują się we wsparcie klubów i różnego rodza-
ju wydarzeń sportowych na terenie Gminy 
Teresin. Wśród wyróżnionych znaleźli się: 
SP Media - Paweł Wróblewski,  Wojciech 
Zasadziński - Greiner Packaging, Bakoma 

– Zbigniew i Piotr Komorowscy, Wojciech 
Abramczyk – Polskie Młyny, Marcin Wasi-
lewski – Tęczowy Ogród, Iwona Buła – Pie-
karnia Teresin, Andrzej Grądzik – Sewan, 
Leszek Stelmach – Stema Polska, Wanda 
Wróblewska – BS Teresin, Grzegorz Szu-

macher – Prymus, Jarosław i Mar-
cin Wołczyńscy – Atlantic, Adam 
Rudnicki – Węglobud, Dariusz 
Pietrzak, Norbert Wojciechowski 

– Bondar, Robert Wiśniewski – Fir-
ma transportowa, 

Jarosław Mechecki – Auto Max, 
Henryk Perenek – Instalator, Da-
mian Tymorek – Ośrodek Szkole-
niowo-Hotelowy „Leśne Zacisze”, 
Dariusz Nowak – Olmar, Jacek 
Włodarczyk – Elektromechanika 

też gratyfikację pieniężną, odpowiednio – 
1200, 800 i 500 zł. Wyróżnienia wręczali im 
wójt Marek Olechowski wraz z Katarzyną 
Klatą, zdobywczynią brązowego medalu  
IO w Atlancie.

Kapituła wybrała też zwycięzców kilku 
innych kategorii. Tytuł trenera roku 2019 
otrzymał Andrzej Andryszczyk, który 
szkoli m.in. Elizę Galińską i Lenę Suchowo-
lak – nadzieje polskiej lekkoatletyki. - Do-
czekaliśmy się chwili, że gmina Teresin słynie 
już z trzech dyscyplin i do grona zapasów  
i łucznictwa dołączyła lekkoatletyka. Sły-
chać już o nas nie tylko w województwie, ale  
i w całej Polsce. Jestem dumny z moich za-
wodników, a sam tytuł jest dla mnie zasko-
czeniem. Taka nagroda jest jak Oskar dla 
aktora. W gminie Teresin naprawdę nie jest 
łatwo zostać Trenerem Roku - mówił wzru-
szony Andrzej Andryszczyk, trener i zało-
życiel UKS Filipides, nagrodzony tytułem 
Trenera Roku.

Oto lista nagrodzonych w pozostałych 
kategoriach:

Sport Szkolny:
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymilia-

na Kolbego w Teresinie (VI miejsce w mini 
piłce ręcznej chłopców podczas XXI Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych; skład drużyny: Dominik 
Rudnicki, Mateusz Wiśniewski, Kacper Ja-
rosiński, Kacper Zyzek, Maciej Białkowski, 
Jan Dmoch, Mateusz Kąpiński, Dominik 
Kamiński, Bartosz Makowiecki, Mateusz 
Majcher, Kamil Paluch, Radosław Kuchar-
ski, Krzysztof Goluch;  Trener: Maciej Starus

Młody Talent Roku:
Zapasy: Karolina Zień, Dawid Bielski, 

Zuzanna Klata
Lekkoatletyka: Barbara Bargieł, Kamil 

Orlikowski, Oliwia Sokół, Eliza Galińska, 
Inga Andryszczyk, Norbert Bajurski, Mag-

Samochodowa, Dariusz Kołodziejak – Ko-
trans, Jacek Szymański – Fuxkom Stone, 
Przemysław Winek, Jarosław Rejlich – Uni-

-Esco, Lech Olczedajewski – Etna Pompy 
Ciepła, Łukasz Szeliga – Polski Komitet Pa-
raolimpijski.

 Po raz kolejny Przewodniczący 
i  Rada Gminy Teresin nagrodzili dyrekto-
ra Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Krzysztofa Walencika, olimpijczyka z Bar-
celony, doceniając jego szczególny wkład  
w rozwój sportu w Gminie Teresin.

 Na zakończenie Gali głos zabrał 
prezes LKS Mazowsze Teresin Ryszard 
Niedźwiedzki. 

– Dorobek sportowców Gminy Teresin jest 
naprawdę imponujący. Trochę zabrakło pod-
czas dzisiejszej uroczystości statystyk, które 
by pokazały, jak trudno wejść do dziesiątki 
najlepszych sportowców naszej gminy. Na-
prawdę jest to wielka rzecz. Gratuluję wszyst-
kim nagrodzonym sportowcom oraz trenero-
wi roku Andrzejowi Andryszczykowi. Jaka 
jest recepta, żeby sport był na takim poziomie, 
jaki jest? Muszę powiedzieć, że z wielką ra-
dością i satysfakcją wykonuję pracę na rzecz 
sportu w Teresinie. A jest to spowodowane 
tym, że mamy tutaj idealne, wręcz komfor-
towe warunki do robienia sportu przez wiel-
kie „S”. Są to uwarunkowania finansowe                    
i infrastrukturalne, które powodują, że wyni-
ki osiągane przez naszych sportowców są tak 
wyśmienite. Bardzo serdecznie dziękuję wła-
dzom samorządowym, wszystkim sponsorom, 
wszystkim tym, którzy z nami współpracują. 

 Wszystkim działaczom, trenerom 
i zawodnikom teresińskiego sportu serdecz-
nie gratulujemy.

Tomasz Daczko
Justyna Kamińska
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Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia

Pani Bożenie Kowalczyk 
oraz Panu Jarosławowi Dziadura

 z powodu śmierci
Taty

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard
wraz z radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy Teresin

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




