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stają wznowione.
Jednocześnie zachęcamy Państwa  

do kontaktu telefonicznego, e-mail:
• tel. 46 861 37 08, 609 137 355
• e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl
oraz uiszczania opłat z tytułu poboru 

wody, odprowadzania ścieków i wywozu 
nieczystości płynnych za pośrednictwem 
banku lub drogą internetową na rachunek 
bankowy:

• BS Teresin 16 9284 0005 0011 7261 
2000 0010.

Oświata i wychowanie
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 

zmianie uległ obszar związany z opieką  
i edukacją.

Od 25 maja umożliwione zostało prowa-
dzenie:

zajęć opiekuńczo-wychowawczych  
w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze będzie można łączyć z zajęciami 
dydaktycznymi. Utrzymany został obowią-
zek realizowania podstawy programowej.  
W zależności od sytuacji w danej szkole dy-
rektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie  
w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

konsultacji z nauczycielami w szkołach 
dla maturzystów i uczniów 8 klas przede 
wszystkim z przedmiotów zdawanych na eg-
zaminach. Konsultacje będą mogły odbywać 
się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – odbywać się będą konsul-
tacje w szkołach z nauczycielami dla pozo-
stałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Teresiński Ośrodek Kultury
Wszystkie zajęcia oraz projekcje filmowe 

w Teresińskim Ośrodku Kultury są zawie-
szone do odwołania. Wszystkie imprezy ple-
nerowe, których organizatorem bądź współ-
organizatorem był TOK, zostały odwołane 
do końca roku.

Gminna Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna w Teresinie wraz  

z filiami otwarte są od poniedziałku do 
piątku w  godzinach 9.00 – 15.00 (do od-
wołania). W Bibliotece jednocześnie mogą 
przebywać 3 osoby (bibliotekarz + 2 użyt-
kowników – dziecko liczy się jako osoba). 
Należy zapoznać się z  informacjami wy-
wieszonymi  w  Bibliotece. Na terenie Bi-
blioteki używamy maseczek ochronnych  
i rękawiczek jednorazowych. Przed wej-

Urząd Gminy
Urząd Gminy Teresin informuje, że  

z dniem 1 czerwca wznowiona zostanie  
bezpośrednia obsługa interesantów w sys-
temie  „jeden interesant na jedno stanowi-
sko”. Interesanci proszeni są o stosowanie 
się do poleceń pracowników UG w zakre-
sie reżimu sanitarnego, noszenie maseczek, 
zachowanie  przynajmniej dwumetrowego 
odstępu oraz dezynfekcję rąk.  Osoby z wy-
raźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, 
temperatura proszone są o powstrzymanie 
się od bezpośredniego załatwiania spraw  
w Urzędzie i stosowanie kontaktu w formie 
telefonicznej ( 46 86 138 15 ) bądź mailowej 
(urząd.gminy@teresin.pl ).

Z dniem 1 czerwca wznawiamy płatno-
ści w kasie Urzędu. Przy okienku kasowym 
może przebywać jedna osoba. Zalecana jest 
płatność bezgotówkowa.

Zachęcamy do  dokonywania płatności 
przez Internet:

• podatki - BS Teresin 50 9284 0005 
0000 0912 2000 0020

• śmieci  - BS Teresin 30 9284 0005 
0012 3389 2000 0030

Informujemy, że na stronie internetowej 
bip.teresin.pl w zakładce „Poradnik intere-
santa (Jak załatwić sprawę)” można zapo-
znać się z kartami usług, które oferujemy 
oraz pobrać stosowne druki do wypełnienia. 
Korespondencję do Urzędu  można  wrzu-
cać do skrzynki wystawionej przed Urzę-
dem, przesłać mailem na adres: urzad.gmi-
ny@teresin.pl lub poprzez platformę ePUAP. 
Korespondencja dostarczana  do Urzędu  

„z zewnątrz” podlegać będzie 24-godzinnej 
kwarantannie. Nie dotyczy to koresponden-
cji przetargowej.

Kontakt z wójtem -  telefoniczny lub ma-
ilowy;  w wyjątkowych przypadkach możli-
we jest umówienie spotkania przez sekreta-
riat Urzędu tel. 46 861 38 15. 

Konsultacje z prawnikiem oraz z pracow-
nikiem UG  w zakresie doradztwa progra-
mów „Czyste powietrze” i „Mój Prąd” tylko 
po uprzednim, telefonicznym umówieniu 
spotkania.

Wszystkie osoby wchodzące do Urzędu 
będą rejestrowane w „książce wejść”.

Poczekalnia w Urzędzie pozostanie nie-
czynna dla interesantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Teresinie przyjmuje interesantów na do-
tychczasowych zasadach. Ze względu na 
warunki lokalowe i obowiązujące przepi-
sy sanitarne stosowana jest zasada ,,jeden 
interesant na jedno pomieszczenie’’. Kore-
spondencję można zostawiać w ustawionej 
dla tego celu specjalnej skrzynce. Prosimy 
o bezwzględne stosowanie się do zaleceń 
porządkowych pracowników GOPS – u w 
zakresie sanitarnego reżimu. Telefon kon-
taktowy do GOPS – (46) 861 30 45.

Gminny Zakład Gospodarki Komunal-
nej

Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Teresinie informuje, iż od dnia  
11 maja 2020 r. kasa oraz obsługa klienta zo-

GMINA TERESIN - ,,ODMRAŻANIE’’ Z RYGORÓW EPIDEMII

ściem do Biblioteki należy zdezynfekować 
dłonie. Wprowadza się ograniczenie wolne-
go dostępu do półek z książkami. Nie będą 
pobierane kary za nieterminowy zwrot ksią-
żek (do odwołania). Nie świadczymy usług 
ksero, drukowania. Wprowadza się ograni-
czenie dostępu użytkowników do kompu-
terów. Zapraszamy na naszą stronę  www.
gbpteresin.org.pl     oraz na stronę Facebo-
ok, gdzie na bieżąco informujemy naszych 
czytelników o zmianach w funkcjonowaniu 
Biblioteki. W razie pytań jesteśmy dostępne 
pod numerami telefonów: Teresin al. XX-

-lecia 32,  tel. stacjonarny  46 861 33 60  lub 
tel. komórkowy  512  633  920, Szymanów 
ul. Szkolna 25, tel. stacjonarny  46 861 35 
80 tel. komórkowy 512 633 507. Napisz do 
nas: gbp@teresin.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Od 18 maja zwiększony został limit osób, 

które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach 
sportowych:

na stadionach, boiskach, skoczniach, to-
rach, orlikach, skate parkach – może prze-
bywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);

na otwartych pełnowymiarowych bo-
iskach piłkarskich – mogą przebywać mak-
symalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

18 maja umożliwiono także organizację 
zajęć w obiektach zamkniętych. W salach 
i halach sportowych równocześnie będzie 
mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 

do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 

801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach po-

wyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie 

można będzie korzystać z szatni ani węzła 
sanitarnego (poza WC). Po każdych zaję-
ciach należy przeprowadzić dezynfekcję 
urządzeń.

30 MAJA  I 6 CZERWCA WCHODZĄ KOLEJNE 
ETAPY ZNOSZENIA RYGORÓW EPIDEMICZNYCH. 
ICH SZCZEGÓŁY BĘDĄ ZNANE PO UKAZANIU SIĘ 

STOSOWNYCH ROZPORZĄDZEŃ. PROSIMY ŚLE-
DZIĆ NA BIEŻĄCO NASZE STRONY INTERNETOWE  

I FACEBOOKA 
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Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Teresin!

                     Przed trzydziestu laty, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w wolnej Polsce wybory 
do samorządowej gminy. 

Uchwalenie w dniu 8 marca 1990 roku „Ustawy o samorządzie terytorialnym”, jednego z naj-
ważniejszych aktów prawnych odradzającej się III Rzeczypospolitej, stanowiło podstawę budowania 
państwa obywatelskiego, wzmacniającego społeczne więzi, tworzącego na nowo lokalne struktury 
władzy wybierane bezpośrednio przez mieszkańców małych ojczyzn.

 Po trzech dekadach funkcjonowania polskiego samorządu można dziś śmiało powiedzieć o ogrom-
nym sukcesie tej reformy. Doprowadziła ona do 
stworzenia bardzo sprawnie działającego systemu 
lokalnych samorządów, potrafiących wprowadzać 
w życie akty prawa miejscowego, budować lokalną 
tożsamość i jej materialną rzeczywistość.

Dzisiejsza rocznica skłania do refleksji i podsu-
mowania dorobku trzydziestolecia Gminy Teresin. 
Nic tak nie weryfikuje dokonań, jak upływ czasu.

Dziś śmiało możemy być dobrą wizytówką prze-
mian ustrojowo – ekonomicznych, jakie dokonały 

się w ostatnich trzech dekadach na poziomie samorządu gminnego w Polsce: świetnie wykorzystuje-
my możliwości ustawy samorządowej, z bardzo dużą skutecznością absorbujemy krajowe i europej-
skie fundusze pomocowe, należymy do grona najlepszych polskich gmin w dziedzinie biznesu. Nowe 
szanse stwarzają też kontakty partnerskie z samorządami zagranicznymi. 

Dlatego należy się cieszyć, że na mapie samorządowej Polski Gmina Teresin nie jest białą plamą. 
Jej potencjałem są przede wszystkim mieszkańcy - tu mieszkający i pracujący, zawsze otwarci na to, 
co nowe i co stwarza perspektywiczne możliwości rozwojowe.

Determinacją w działaniu, cierpliwie i  konsekwentnie zbudowaliśmy wizerunek gminy stabilnej 
i przewidywalnej. Być może mieszkając tu, obcując na co dzień z tym, co się wokół nas dzieje, wielu 
zachodzących zmian nie zauważamy lub nie doceniamy. Widzimy je dopiero z perspektywy lat. Do-
strzegają je na pewno odwiedzający nas goście. 

Niewątpliwie osiągnięcia naszego samorządu w minionym trzydziestoleciu to sukces mieszkań-
ców i władz samorządowych wszystkich kadencji. Do pionierów teresińskiej samorządności i tych, 
którzy przez te lata brali odpowiedzialność za losy naszej lokalnej społeczności, kieruję słowa po-
dziękowania. Wdzięczność i podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom naszej gmi-
ny. Okazywana życzliwość, cenne rady, sugestie i konsultacje, społeczne inicjatywy i dobre pomysły  
 a także słowa krytyki to wspólne samorządowe działania - bo samorząd to nie jest urząd. Samorząd 
i jego siła to my.

                    Marek Olechowski 
Wójt Gminy Teresin
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Dworzec PKP i Skwer Niepodległości

Obwodnica Teresina – Trakt św. Jana Pawła II

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Społeczne Przedszkole Integracyjne

ul. Lipowa

30 lat samorządu teresińskiego 1990-2020 

T E R E S I N  W C Z O R A J  I  D Z I Ś
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T E R E S I N  W C Z O R A J  I  D Z I Ś

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 

ul. Szymanowska

Stadion im. Stanisława Wójcika w Teresinie

Park logistyczny Teresin

30 lat samorządu teresińskiego 1990-2020 
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11 maja odbyła się XXIV sesja Rady Gmi-
ny Teresin, podczas której radni podjęli kil-
ka istotnych uchwał.  

Ocena zasobów pomocy społecznej  
w oparciu o sytuację społeczną i demogra-
ficzną Gminy Teresin

Pracownik GOPS Daniel Klemczak 
przedstawił radnym ocenę zasobów pomo-
cy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej. Spra-
wozdanie zawiera dane liczbowe opisujące 
m.in.: demografię, rynek pracy, osoby ko-
rzystające z pomocy społecznej, wybrane 
usługi świadczone w ramach aktywnej inte-
gracji i systemu wsparcia rodziny, instytucje 
pomocy społecznej oraz koszty prowadze-
nia i utrzymania zasobów pomocy społecz-
nej oraz aktywność projektowo konkur-
sową jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej w naszej gminie. Jak podkreślił 
Daniel Klemczak sporządzona ocena jest 
dla samorządu ważnym źródłem wiedzy 
na temat zasobów i deficytów społeczności 
lokalnej w zakresie spraw społecznych. Jest 
także dokumentem umożliwiającym gminie 
planowanie budżetu na pomoc społeczną 
na kolejne lata oraz przygotowanie i wyty-
czanie kierunków dalszego rozwoju działań 
pomocowych, aktywizujących oraz usług 
społecznych.

Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Teresin

Szczegóły uchwały przedstawiła kierow-
nik Referatu Mienia i Środowiska Joanna 
Szymańska. Do Regulaminu wprowadzono 
kilka zapisów, które wynikają ze zmiany 
ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku 
na terenie gminy. Wśród najistotniejszych 
należy wymienić przejęcie przez samorząd 
obowiązku wyposażenia nieruchomości 
w  pojemniki do zbierania niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunalnych 
oraz pojemniki lub worki do selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymania tych pojemników w  odpowied-
nim stanie technicznym. Usługa ta będzie 
wiązała się z uiszczeniem przez właścicieli 
nieruchomości odpowiedniej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W miesiącu na jedną osobę w danej nieru-
chomości musi przypadać nie mniej niż 60 
l pojemności pojemnika, przy czym każda 
nieruchomość musi być wyposażona w co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 
l. Do selektywnego zbierania odpadów de-
dykowane są pojemniki/worki oznaczone 
konkretnymi kolorami: niebieskim – papier, 
tektura, żółtym – metale, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe, zielonym 

– szkło, brązowym – odpady biodegradowal-
ne. Jak poinformowała Joanna Szymańska 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

- Odpady selektywne będą odbierane od wła-
ścicieli nieruchomości przez podmiot do tego 
uprawniony nie rzadziej niż raz na 8 tygo-
dni (z wyłączeniem bioodpadów, które będą 
zbierane raz na 2 tygodnie). Popiół z palenisk 
przydomowych trzeba będzie samodzielnie 
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Szczegółowy sposób i zakres świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów

Wypracowany przez Radę dokument jest 
integralną częścią uchwalonego Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Teresin i w szczegółowy sposób 
określa sposób i zakres świadczenia usług 
w zakresie odbierania oraz zagospodaro-
wania odpadów komunalnych w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę. W dokumencie doprecyzowano, że 
na terenie gminy obowiązuje system selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, 
jakie odpady będą odbierane, minimalną 
pojemność pojemników do gromadzenia 
odpadów zmieszanych oraz częstotliwość 
ich odbierania (z budynków jednoro-
dzinnych od IV do X - raz na 2 tygodnie,  
w okresie od XI do III – raz na 4 tygodnie;                           
z budynków wielorodzinnych od IV do X – 
raz na tydzień,  w okresie od XI do III – raz 
na 2 tyg.

Emisja obligacji oraz zasady ich zbywa-
nia, nabywania i wykupu 

Skarbnik Gminy Agnieszka Rosa poin-
formowała, że Gmina Teresin wyemituje 
5.650 obligacji o wartości nominalnej 1.000 
zł każda na łączną kwotę 5.650.000 zł. Środki 
pozyskane z emisji obligacji przeznaczone 
zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredy-
tu, wyemitowanych obligacji (3.250.016,00 
zł) oraz finansowanie planowanego defi-
cytu budżetowego w kwocie 2.399.984,00 
zł powstałego w związku z realizacją zadań 
inwestycyjnych. Obligacje oprocentowane 
będą wg zmiennej stawki WIBOR 6M po-

większonej o marżę a wypłata oprocento-
wania zostanie pokryta z dochodów gminy. 
Obligacje będą odkupowane przez gminę  
w latach 2020-2029.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej na lata 2020-2031 oraz w uchwa-
le budżetowej Gminy Teresin na rok 2020

Najistotniejsza zmiana w WPF na lata 
2020-2031 wynika z emisji obligacji. – 
Wprowadzamy odsetki, jakie planujemy 
zapłacić od emisji, a także harmonogram 
wykupu tychże obligacji w latach 2025-2029. 
W uchwale budżetowej natomiast zmniej-
szamy dochody bieżące o kwotę 4.365,00 zł 
z wpływów z podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie pisma MF. O kwotę 
38.216,00 zł ulegają zmniejszeniu dochody 
bieżące w subwencji dla szkół. W wydatkach 
konsekwentnie znajdują odzwierciedlenie te 
same kwoty, które przedstawiłam wcześniej. 
Zwiększeniu o 250.000,00 zł ulega natomiast 
dotacja dla Powiatu Sochaczewskiego z prze-
znaczeniem na rozbudowę i modernizację 
drogi powiatowej Szymanów-Skrzelew. Do-
konujemy także zmian w funduszu sołeckim 

– poinformowała skarbnik Agnieszka Rosa.
Udzielenie pomocy finansowej Powia-

towi Sochaczewskiemu
Radni uchwalili pomoc finansową dla 

Powiatu Sochaczewskiego w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Tere-
sin na rok 2020 r. Pomoc ta w wysokości 
1.300.000,00 zł zostanie przeznaczona na 
dofinansowanie rozbudowy w granicach 
nowego pasa drogowego drogi powiatowej 
Szymanów – Skrzelew na odcinku 2,820 km 
wraz z przebudową istniejących skrzyżowań 
z drogami podrzędnymi.

 Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała 
projekty wszystkich uchwał.

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

Nagranie obrad można obejrzeć na stro-
nie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy 
Teresin” – „Archiwum nagrań”.

Redakcja
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18 maja minęła 100. rocznica urodzin 
Jana Pawła II. Z kolei 18 czerwca obcho-
dzić będziemy 37. rocznicę wizyty Ojca św. 
w Niepokalanowie.

Wielu mieszkańców naszej gminy do-
skonale pamięta niepowtarzalną atmos-
ferę tego czerwcowego dnia. Modlitewne 
skupienie, wzruszenie, tę specjalną aurę, 
którą emanował Jan Paweł II. Dziś, po 
trzydziestu siedmiu latach, warto przy-
pomnieć, co wtedy powiedział do licznie 
zgromadzonych na niepokalanowskich 
błoniach wiernych. A z Jego ust padły 
wówczas bardzo ważne i mocne słowa:

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężaj. 

Ewangeliczny program. Trudny pro-
gram – ale możliwy. Program nieodzowny.

Jeśli zważymy, że wybrzmiały one z ust 
papieża-Polaka w komunistycznej Polsce 
ogarniętej stanem wojennym, nabierają 
one szczególnego znaczenia.

Co z tego przesłania przenieśliśmy do 
czasów teraźniejszych? Czy potrafimy 
przeciwstawiać się złu i stawać w świetle 
prawdy i dobra? To pytania otwarte, ale 
Ojcowska mądrość Jana Pawła II, nadal 
jest aktualna.

(…) słowa życzeń wypowiedziane przez 
Ojca św. Jana Pawła II, urzeczywistniają 
się – wspomnienia Tadeusza Korysia z wi-
zyty św. Jana Pawła II w Niepokalanowie

Była to druga pielgrzymka Ojca św. Jana 
Pawła II do Ojczyzny, na szlaku której zna-
lazł się Niepokalanów. Pielgrzymka ta od-
była się w czasie trwania stanu wojennego                                           
(w zawieszeniu). Pobyt papieża w Niepoka-
lanowie trwał 6 godzin. W tym czasie, po 
wylądowaniu i powitaniu, odwiedził celę św. 
Maksymiliana, w której w 1941 r. gestapo 
aresztowało założyciela klasztoru. Następnie 
spotkał się z osobami życia konsekrowanego, 
po czym udał się na plac celebry, gdzie został 
ustawiony ołtarz polowy. Tu, za bazyliką, 
odprawił Mszę św. jako dziękczynienie za 
kanonizację św. Maksymiliana. Podczas niej 
wygłosił homilię do licznie zgromadzonych 
wiernych. Wtedy padły z jego ust niezwykle 
ważne słowa: „Nie daj się zwyciężyć złu …”.

Należy wspomnieć o przygotowaniach do 
tej wizyty. Niepokalanowski klasztor zajął się 
jej wewnętrzną organizacją. Władze Gminy 
Teresin, które wówczas reprezentowałem, za-
jęły się przygotowaniem dworca PKP (bezpo-
średnie zejście z peronów na teren celebry), 
zorganizowaniem parkingów dla pojazdów 
mechanicznych, wytyczeniem dróg ewaku-
acyjnych czy zorganizowaniem punktów 
gastronomicznych dla wielotysięcznej rzeszy 
pielgrzymów, którzy 18 czerwca 1983 r. przy-

byli do Niepoka-
lanowa. Pragnę 
wspomnieć, że 
w owym czasie 
dworzec PKP 
S z y m a n ó w  
z jego terenami 
przyległymi, był 
najładniejszym 
na całej trasie 
pomiędzy Kut-
nem a Warsza-
wą.

N a j w i ę k -
szym przeży-
ciem dla mnie 
był sam moment 
przylotu i powitania Ojca św. na teresińskiej 
ziemi. Byłem bardzo zaskoczony, że to wła-
śnie mnie władze ówczesnego województwa 
skierniewickiego wytypowały do składu dele-
gacji witającej następcę św. Piotra. Odbieram 
to jako wielki zaszczyt. Wspomnę jednocze-
śnie, że gdy do Niepokalanowa zostały przy-
wiezione relikwie św. Jana Pawła II, ówczesny 
gwardian o. Stanisław Piętka, wskazał moją 
osobę jako „żywą relikwię”. 

Bardzo wielu ludzi, którzy wspominają św. 
Jana Pawła II, mówi o tym, że gdy zwracał 
się do kogoś, to był tylko dla tej osoby. Mam 
podobne odczucia. Kiedy wspominam po-
witanie z papieżem, moment, gdy ściskałem 
Jego dłoń i wypowiadałem słowa powitania 
Jego Świątobliwości na terenie Gminy Teresin, 
przeżywam to jakby na nowo. Papież, zwra-
cając się do mnie, patrząc mi głęboko w oczy, 
życzył ROZWOJU GMINIE. Okazuje się, że 
słowa życzeń wypowiedziane przez Ojca św. 
Jana Pawła II, urzeczywistniają się. 

Wizyta papieża-Polaka w Niepokalanowie, 
jak już wspomniałem, to ogrom prac i wysiłku 
przy jej organizacji. A przecież był to trudny 
czas stanu wojenne-
go. Okazało się jed-
nak, że nie ma rze-
czy niemożliwych.  
Z tym przesłaniem 
pozostaję do dziś 
i twierdzę, że kto 
chce, szuka sposo-
bów, a kto nie chce, 
szuka powodów.

Na fotografii, 
którą dołączam do 
swoich wspomnień, 
obok Ojca św. Jana 
Pawła II i mojej 
skromnej osoby, 
znajdują się: o. Bła-
żej Kruszyłowicz 

– wikariusz gene-
ralny zakonu fran-

ciszkańskiego w Watykanie (były gwardian 
Niepokalanowa w latach 1971-1977, później-
szy biskup i sufragan szczecińsko-kamieński), 
który przedstawia znamienitemu gościowi 
członków delegacji państwowo-samorządo-
wej, wojewodę skierniewickiego Kazimierza 
Borczyka, Przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Skierniewicach Ludomi-
ra Goździkiewicza oraz naczelnika Gminy 
Teresin Tadeusza Korysia. Na zdjęciu (po le-
wej stronie) są także: kardynał Józef Glemp – 
prymas Polski, po prawej natomiast o. Janusz 
Danecki – obecnie biskup pomocniczy archi-
diecezji Campo Grande w Brazylii.

Dotyk Świętego – wspomnienia s. Ad-
riany Kotowicz ze spotkań z Janem Paw-
łem II

Spośród wszystkich spotkań, jakie prze-
żywałam tam na Wzgórzu Watykańskim, 
jedno pozostawiło coś, co trudno wypowie-
dzieć. Coś, co pozostanie na zawsze! Było to 
spotkanie z  Ojcem świętym Janem Pawłem 
II – człowiekiem wielkiego formatu. Łączył 
On w sobie potęgę rozumu z potęgą miłości. 
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Była w Nim magiczna moc przyciąganie lu-
dzi, bez względu na wiek, wykształcenie czy 
kolor skóry. Wspomnę tutaj o jednym spotka-
niu z ośmiu, jakie dane mi było przeżywać ze 
Świętym.

Z chwilą ukazania się na placu św. Pio-
tra – wśród tłumu wiernych panowało ist-
ne szaleństwo! Ludzie wiwatowali, płakali, 
skakali, klaskali, śpiewali, a nawet tańczyli. 
Z  psychologii tłumu wiemy dobrze, że nie-
łatwo oprzeć się takiej atmosferze. Nawet 
najbardziej zamknięta osoba, uzewnętrznia 
się i tak jak inni emanuje prawdziwą rado-
ścią. Stałam w dużej grupie Włochów, bar-
dzo blisko ołtarza na placu św. Piotra, jedyna 
siostra z Polski. Wszyscy z  niecierpliwością 
czekaliśmy na pojawienie się papieża. Pa-
miętam był niesamowity upał, żar lał się  
z nieba, ale nic to nam nie przeszkadzało...

I nagle jest!!! Nie papież, nie kapłan, nie 
następca św. Piotra, ale nasz Ukochany Oj-
ciec. Pełen dobroci, z promiennym uśmie-
chem na twarzy. Jak wspomniałam, był 
przede wszystkim Ojcem, więc wysiadł  
z papamobile i podchodził do pielgrzymów. 
Jego wyciągnięta do ludzi ręka, była symbo-
lem jedności, pokoju i miłości. Udzielając 
błogosławieństwa, dawał wyraz głębokiej 
wiary w człowieka. Najbardziej wzrusza-
jącą dla mnie chwilą był moment podejścia 
Ojca św. do grupy Włochów, wśród której 
się znajdowałam. Ten wielki człowiek pod-
szedł do mnie, zwykłej siostry, podał mi rękę  
i z iście ojcowską troską zapytał: Skąd ty 
jesteś? Z wypiekami na twarzy odpowie-
działam – Z Szymanowa Ojcze.  Uśmiech-
nął się i powiedział: Ach tak? Byłem u was  
i udzielił mi błogosławieństwa. Wtedy coś  
w moim sercu drgnęło! Poprzez Jego dotyk 
i głębokie spojrzenie w oczy doznałam łaski 
spotkania z samym Chrystusem. Moje serce 
napełniło się ogromną radością i pokojem, 
wiedziałam, że Pan Bóg przez Osobę Ojca 
św. udziela mi wsparcia i daje siłę do wypeł-
niania Jego woli. Tak! To był niewątpliwie 
najpiękniejszy dzień mojego życia, który po-

zostanie we mnie 
na zawsze. Pozo-
stałe spotkania 
były także bardzo 
serdeczne i bogate  
w łaski. Już po 
raz ostatni dane 
mi było uczestni-
czyć we Mszy św.  
w prywatnej Ka-
plicy Ojca św. 19 
czerwca 2003 roku. 
Każde spotkanie 
przeżywałam ina-
czej i każde po-
zostawiało dotyk 
ŚWIĘTEGO.

Takich spotkań się nie zapomina… - 
wspomnienia zastępcy wójta Gminy Te-

resin Marka Jaworskiego

Był rok 2000. Przeżywaliśmy wtedy czas 
narodowej pielgrzymki do Ojca Świętego. 
Na uroczystej sesji, pierwszej tamtego roku, 
Rada Gminy Teresin III kadencji, której by-
łem przewodniczącym, w uznaniu zasług dla 
Polski i świata podjęła jednogłośnie uchwałę 
o  nadaniu Papieżowi Janowi Pawłowi II ty-
tułu Honorowego Obywatela. W darze Ojcu 
Świętemu wykonany wtedy został pamiąt-
kowy medal ze srebra z okolicznościowym 
albumem. Uroczyste wręczenie miało odbyć 
się w tym samym 
roku. Ze wzglę-
du jednak na 
uzgodnienia ze 
Stolicą Apostolską 
oraz planowany 
późniejszy wy-
jazd pielgrzymki  
z Niepokalanowa, 
termin przesunę-
liśmy na maj 2001 
roku. 

Do Rzymu 
dotarłem autoka-
rem, po 24 godzi-
nach podróży. Tu 
spotkałem się z 
naszymi pielgrzy-
mami. Nocowa-
liśmy w pobliżu stolicy Włoch. Wieczorem 
z proboszczem niepokalanowskiej parafii o. 
Mariuszem Słowikiem i panem Tadeuszem 
Broczkiem, uczestnikiem pielgrzymki, uzgod-
nione zostały szczegóły audiencji. Ostatniej 
nocy przed spotkaniem z Ojcem Świętym w 
zasadzie nie przespałem. Miałem przed ocza-
mi tekst krótkiego przemówienia, który sobie 
wcześniej przygotowałem. Ciągle coś popra-
wiałem, dopisywałem, kreśliłem (niestety, 
nie zachował się ówczesny rękopis). Poranna 
pobudka i wyjazd do Watykanu. Audiencja 

rozpoczynała się o godzinie 10. Plac Święte-
go Piotra zapełniał się pielgrzymami już od 
wczesnego rana. Jeszcze krótkie spotkanie  
z o. Klemensem Śliwińskim, spowiednikiem 
papieskim i ostanie uzgodnienia. Otrzyma-
liśmy specjalne przepustki – kilka różnego 
koloru kartek, uprawniających do przekra-
czania poszczególnych stref bezpieczeństwa. 
Dzień był piękny, słoneczny. 

Naszą delegacją zaopiekował się o. Kon-
rad Hejmo, dominikanin. Tłumy pielgrzy-
mów z całego świata, wśród nich m.in. mini-
stranci, młode małżeństwa z różnych krajów 
oraz grupa ok. 13 tys. Polaków. Zajęliśmy 
miejsca blisko ołtarza. Tu spotkałem też Do-
nalda Tuska z rodziną. Jeszcze krótkie słowo 
do Radia Watykańskiego. Punktualnie o 10 
wjechał papamobile. Ojciec Hejmo cały czas 
przypominał, aby ze względu na zmęcze-
nie i upalną pogodę, przemówienie do Ojca 
Świętego było krótkie. W mojej głowie coraz 
większy mętlik. Wreszcie przyszedł moment 
najważniejszy – osobiste spotkanie.  Zostali-
śmy zapowiedziani jako delegacja z Niepoka-
lanowa. Uklęknęliśmy. Dziś nie pamiętam, co 
zdołałem z siebie wykrztusić. Pamiętam za to 
doskonale, że Papież na słowo Niepokalanów, 
wspomniał św. Maksymiliana Kolbego. Mimo 
ogromnego zmeczenia, był bardzo skupiony..
Pobłogosławił nas. Wszystko trwało może 
minutę, może dwie. Ogromne wrażenie. 

Osobiste spotkanie z Papieżem nie 
należy do powszednich. Dziś, z perspek-
tywy lat wydaje się coraz bardziej bez-

cenne, mając świadomość obcowania  
z największym autorytetem naszych czasów,  
z Osobą Świętą.

Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie 
Założyciel Niepokalanowa. To tu, 18 czerwca 
1983 roku, w dziękczynnej pielgrzymce za ka-
nonizację św. Maksymiliana stanął Jan Paweł 
II, rozsławiając w całym świecie naszą gminę. 
Teresin jest jedną z dwóch gmin wiejskich  
w Polsce do których przybył z oficjalną wizytą 
Papież - głowa Kościoła Rzymskokatolickiego.   
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chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam 
przecież wielokrotnie chorował i cierpiał 
w warunkach szpitalnego odosobnienia, 
bez możliwości sprawowania mszy św.  
z wiernymi (…). Święty Jan Paweł II ro-
zumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników i pracowników medycznych, 
za których często się modlił, i z którymi się 
spotykał - czytamy w liście.

(…) Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie 
z całego świata modlą się nieprzerwanie  
u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego 
przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. 
Dołączmy i my do nich i módlmy się - przez 
jego wstawiennictwo - w intencjach, które 
głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy 
za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. 
Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, 
zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę 
medyczną i tych wszystkich, którzy naraża-
ją swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. 
Niech setna rocznica urodzin Papieża Po-
laka będzie dla nas wezwaniem do bra-
terstwa i jedności. Niech będzie źródłem 
nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu. 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 
Amen” - napisali biskupi w liście.

Bezpośrednio po Mszy św. pod po-
mnikiem Jana Pawła II przed niepokala-
nowską bazyliką złożone zostały kwiaty. 
W uroczystości udział wzięła delegacja 
władz samorządowych na czele z wójtem 
Gminy Teresin Markiem Olechowskim, 
jego zastępcą Markiem Jaworskim oraz 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. 
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie grani-
ce państw, systemów ekonomicznych i po-
litycznych, szerokie dziedziny kultury, cy-
wilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus 
wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On 
jeden to wie!”. Tak, Chrystus wie, co każ-
dy z nas nosi dziś w sobie, On doskona-
le zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, 
lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na 
pytania, które stawiamy sobie w obecnej 
chwili - napisali w liście hierarchowie.

 Zdaniem biskupów, gdyby pa-
pież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze 
rozumiałby osoby, które przebywają  
w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za 

Pod takim hasłem, w niedzielę  
17 maja w Niepokalanowie, świętowano 
100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Mszy św. o godzinie 10.00, której prze-
wodniczył o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Niepokalanowie, towarzyszyła specjal-
na intencja dziękczynna za dar osoby na-
szego wielkiego Rodaka.

- Pan Bóg posyła nam wspaniałych na-
uczycieli i życiowych przewodników. Do ta-
kich należał św. Jan Paweł II papież, jeden 
z najbardziej znanych i rozpoznawanych 
Polaków minionego stulecia. Starsi z nas 
zapewne uczestniczyli w spotkaniach z nim 
i słuchali jego słów. Choć młodym nie było 
dane przeżyć takiego spotkania, to jednak 
uroczyście świętowana 100. rocznica jego 
urodzin, jest okazją, by przywołać jego oso-
bę i nauczanie oraz prosić w tej Mszy św., 
abyśmy mieli odwagę i siłę realizować je na 
co dzień. Tę Eucharystię sprawujemy jako 
dziękczynną za naszego papieża, za dar 
jego pontyfikatu i świadectwo jego życia – 
powiedział o. Andrzej Sąsiadek.

Licznie zgromadzeni wierni wysłuchali 
„Listu biskupów na 100. rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II”. Prezydium Konferen-
cji Episkopatu Polski przypomniało m.in. 
słowa, które św. Jan Paweł II wypowie-
dział w homilii rozpoczynającej pontyfi-
kat w 1978 r.: - Nie lękajcie się, otwórzcie, 

NIEPOKALANÓW PAMIĘTA! 
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
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SZKOŁA W PAPROTNI PAMIĘTA  
O SWOIM PATRONIE

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Paprotni w czasie pandemii chcieli 
złożyć życzenia swojemu Patronowi. Z potrze-
by serca zdecydowali się nagrać krótkie filmiki 
telefonami komórkowymi. Z tych przebłysków 
powstała jedenastominutowa Wiązanka myśli 
poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Refleksyjne 
słowa wypowiadane przez nastolatków wzbu-
dzają wzruszenie i zachwyt. Wszyscy zaintereso-
wani mogą zajrzeć na stronę Szkoły Podstawowej 
w Paprotni. Film dostępny jest też na Facebooku: 
Rada Rodziców przy SP im. Jana Pawła II w Pa-
protni.

Redakcja

przewodniczącym Rady Gminy Bog-
danem Linardem. Wśród składających 
kwiaty byli także o. Andrzej Sąsiadek, 
proboszcz parafii Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Niepokalanowie oraz były 
starosta sochaczewski Tadeusz Koryś  
z małżonką. Przypomnijmy, że Papież Jan 
Paweł II (1920 – 2005) – przybył do Nie-
pokalanowa w 1983 roku z pielgrzymką 
dziękczynną za kanonizację o. Maksymi-
liana Kolbego. Tytuł ,,Honorowego Oby-
watela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2000 
roku, a uroczyste wręczenie nastąpiło rok 
później w czasie audiencji generalnej na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie.

Po Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, a także po nabożeństwie majowym 
o 17.00 odtworzona została homilia Jana 
Pawła II  wygłoszona w Niepokalanowie 
18 czerwca 1983 r.

Wspólnota franciszkanów, parafian, 
pielgrzymów, rycerzy Niepokalanej  
i sympatyków Niepokalanowa, chcąc 

wyrazić wdzięczność za po-
mocą wspomnień, świadectw, 
przeżyć, związanych z posta-
cią św. Jana Pawła II, wyszła  
z niezwykle ciekawą i cenną ini-
cjatywą. W  godz.  9.00 – 19.00   
w Muzeum św. Maksymiliana 
można było  nagrać swoje 
wspomnienia  na wideo. Zebrany 
materiał filmowy zostanie wyko-
rzystany w filmie dokumental-
nym pt.  Niepokalanów pamięta 

– w setną rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Premiera filmu zaplano-
wana jest na 18 czerwca 2020 r.,  
w 37. rocznicę pobytu Jana Pawła 
II w Niepokalanowie. 

Tomasz Daczko 
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Ostatnie kilka dni deszczu nie jest  
w stanie pokonać trwającej w Polsce suszy. 
Dobrą wiadomością jest fakt, że łatwiej 
będzie rolnictwu i spadnie zagrożenie po-
żarowe w lasach.

Susza w Polsce to nie tylko efekt coraz 
cieplejszego klimatu.

Brak spójnej polityki hydrologicznej
Polska nie gromadzi wody, tylko pozwala 

swobodnie spływać jej do Bałtyku. Efektem 
braku działania w tej sprawie jest trwający 
od miesięcy kryzys, który zagraża m.in. rol-
nictwu i energetyce.  Obie gałęzie gospodar-
ki nie poradzą sobie bez systematycznych 
dostaw wody i gromadzenia jej na wypadek 
niedoboru. Będzie tylko gorzej. 

GROZI NAM BRAK WODY. Kilka dni deszczu nie wystarczy
W tej chwili mamy taki deficyt wody, że 

deszcze takie jak w ostatnich dniach powin-
ny trwać jeszcze co najmniej 2-3 tygodnie, 
żeby sytuacja się unormowała. Jednak liczy 
się również rodzaj deszczu. Trwająca kilka 
godzin mżawka, czyli mało intensywny opad 
jest lepsza, niż półgodzinne „oberwanie 
chmury”. Mało intensywny opad sprawia, że 
woda ma czas na swobodne przeniknięcie do 
gleby. W przypadku pojawienia się dużej ilo-
ści wody w krótkim czasie, zjawisko zacho-
dzi na o wiele mniejszą skalę, woda paruje  
i ucieka spływem powierzchniowym. Pro-
blem z gospodarką wodną w Polsce zaczyna 
się nie w rzekach czy wysuszających się je-
ziorach, ale dużo wcześniej.

Betonujemy powierzchnie zielone
Ze względu na fatalną politykę gospodar-

ki wodą to strzał w kolano. Brak obszarów 
biologicznie czynnych na obszarach zurba-
nizowanych przyczynia się do powstawania 
tzw. wysp ciepła, które są omijane przez 
deszcze. Utwardzone powierzchnie (asfalt, 
beton, dachy domów, boiska, place zabaw, 
itp.)  działają tak: nagłe deszcze, które te-
raz dominują, spływają po nich. I po kolei: 
beton - kanalizacja – rzeka. W ten sposób 
woda, która mogłaby trafić do gleby, prak-
tycznie ją omija. Koło się zamyka, bo złe 
nawodnienie przyczynia się do wysuszania 
gleby. Rzeki są regulowane, nie mają prze-
strzeni, gdzie mogą się wylać i zwolnić swój 
bardzo szybki bieg. Rzeki nie oddają tego 
potencjału, który ze sobą „niosą”.

Co możemy zrobić?
Oszczędzajmy wodę 
Zacznij od tego, żeby wybrać prysznic 

zamiast kąpieli. Ten pierwszy zużywa dużo 
mniej wody, czasu i energii. Zakręcaj tak-
że wodę podczas szczotkowania zębów czy 
mydlenia rąk i ciała. Używaj również wody 
z płukania warzyw i owoców czy gotowa-
nia jajek (oczywiście chodzi o  wodę bez 
detergentów ani soli) do podlewania roślin 
zarówno w domu, jak i tych w okolicy blo-
ku. Warto zastanowić się także nad kupnem 
zmywarki i korzystania z niej naprawdę za-
wsze, kiedy to tylko możliwe. Wcale nie jest 
szybciej i taniej umyć te trzy talerze i dwa 

kubki ręcznie. Używaj trybu oszczędzania 
wody podczas prania. Zainwestuj w lepszej 
jakości okna i docieplenie budynku, a dzięki 
temu w okresie grzewczym ogranicz zuży-
wanie ciepłej wody w grzejnikach.

Twórzmy tereny zielone
Większość z nas ma pewnie jakąś po-

wierzchnię „na zewnątrz” – balkon, ogród, 
dach, taras czy cokolwiek innego. To 
jest miejsce, które trzeba „ubiologicz-
nić”. Po prostu posadź rośliny, trawnik, 
zrób oczko wodne, zasiej rośliny miodne, 
spowoduj, aby ten kawałek powierzch-
ni stał się miejscem, gdzie gromadzi się 

woda, a owady, ptaki i inne zwierzęta 
są w stanie odpocząć, najeść się, zapylić  
i zebrać pyłek. Jeśli już musisz utwardzić 
ścieżkę dojścia na swojej działce, z  furtki 
do domu, użyj ażurowej konstrukcji. Bę-
dzie to zarówno utwardzony chodnik, ale 
nadal zostawiasz kawałek zieleni albo 
chociaż miejsca, gdzie woda spokojnie 
będzie mogła wsiąkać. Jeśli mieszkasz  
w bloku i masz balkon, zatroszcz się o to, 
by było tam dużo roślin. Jeśli to możliwe, 
postaw je w takim miejscu, aby miały choć 
trochę dostępu do wody deszczowej. Każda 
doniczka to mały rezerwuar wody.
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Prosto z Gminy

Ograniczmy koszenie trawy
Rośliny osłaniają ziemię przed słońcem 

i pomagają jej utrzymać wilgoć. Obecnie 
koszenie jest  niepotrzebne i tylko szkodzi 
roślinom. Rzadsze koszenie prowadzi do 
polepszenia warunków środowiskowych - 
oprócz zatrzymania wody w glebie, sprawia, 
że wzrasta różnorodność biologiczna – po-
jawiają się, z uwagi na lepsze warunki byto-
wania, inne gatunki roślin i zwierząt, w tym 
owadów. Na rzadko koszonych trawnikach  
obserwujemy  nowe gatunki roślin,  które są 
pożyteczne dla zapylaczy. Częste koszenie 
trawników może doprowadzić – zwłaszcza 
w warunkach suszy – do przesuszenia darni 
i wierzchniej warstwy gleby. Jeśli roślinność 
skosi się do gołej ziemi, a ta na skutek ope-
rowania słońca wyschnie tak, że zostanie 
tylko pył, będzie nam o wiele trudniej od-
tworzyć tam zielony ekosystem. Spieczona 
ziemia nie przepuszcza wody albo robi to 
bardzo wolno.

Gromadźmy deszczówkę
Gromadźmy ją. Oczywiście tym, którzy 

mają swoją działkę, łatwiej będzie postawić 
beczkę pod rurą spustową i każdorazowo, 
gdy spadnie deszcz, mieć pełną, by użyć 
jej za kilka dni do podlewania warzyw czy 
kwiatów.

Oszczędzajmy energię elektryczną
W okresie najwyższych temperatur nie 

jest gorąco tylko ludziom, zwierzętom  
i roślinom, ale także maszynom.  Wszyst-
kie generatory prądu, które dostarczają 
prąd do naszych czajników, ładowarek, 
lamp i prodiży, w okresie letnim ochła-
dzane są niewyobrażalnymi ilościami 
wody bieżącej po to, by nie wybuchły 
ani się nie przegrzały. Trzeba zawalczyć  
o racjonalne zużywanie prądu w pojedyn-
czych gospodarstwach domowych. Moż-
na wypiąć z gniazdka ładowarkę, gdy nie 
ładujemy telefonu. Naładować baterię  
w laptopie i odłączyć ją, zamiast siedzieć 
na laptopie stacjonarnym. Nie montować 
w domu klimatyzacji, tylko inwestować  
w odpowiednią cyrkulację temperaturową 
w mieszkaniu – odpowiednie docieplenie, 
wymiana okien na szczelne, zainwestowanie 
w nieprzepuszczalne zasłony na oknach po-
łudniowych. W miarę możliwości i w gra-
nicach zdrowego rozsądku, nie korzystać, 

szczególnie w okresie letnim, z  urządzeń 
elektrycznych.

Ograniczajmy ilości ścieków 
Ścieki za naszych domów płyną bez-

pośrednio do oczyszczalni, a ta prze-
syła pozyskaną po wstępnym oczysz-
czaniu wodę do uzdatniania. Mniej 
uzdatniania to mniejsze zapotrzebowanie na 
zużycie maszyn potrzebnych do tego procesu,  
a to oznacza mniej prądu. A mniej prądu to 
mniej wody. 

Segregujmy śmieci
Prawidłowo podzielone śmieci potrze-

bują znacznie mniej wody, potrzebnej do 
ich oczyszczenia. Każdy produkt poddawa-
ny recyklingowi musi zostać oczyszczony, 
zanim zostanie przetopiony. Wyobraźmy 
sobie plastikową butelkę, która została na 
wysypisku wyjęta z takiego worka odpadów 
zmieszanych oraz taką, która ma w sobie 
wprawdzie resztki płynu, ale leżała w worku 
z resztą plastikowych opakowań. Jest różni-
ca, prawda? Kolejny błąd to mycie butelek 
plastikowych, szklanych czy innych opako-
wań w domu. One i tak będą prawidłowo 
umyte na wysypisku, a więc jest to podwój-
ne zużywanie wody, całkowicie bezzasadne.

Małe kroki to zadanie dla nas wszystkich. 
Działajmy, ale też nagłaśniajmy tę niezwykle 
istotną sprawę. Wszędzie. Bo woda to życie. 

Źródło: Deon.pl
A co z wodą w Teresinie?

Ostatnie suche lata spowodowały znacz-
ny opad lustra wód podziemnych. Na  te-
renie  naszej gminy posiadamy 9 czynnych 
studni głębinowych, których głębokość 
nie przekracza 40 m. Studnie te mają swoje 
wydajności i nadmierne ich eksploatowanie 
może doprowadzić do braku wody. Aby tego 
uniknąć, musimy zacząć korzystać z wody  
w sposób rozważny, a w okresie letnim ogra-
niczyć podlewanie trawy, upraw czy warzyw. 
Wykorzystujmy studnie przydomowe, któ-
re są na naszych posesjach, a w ten sposób 
przyczynimy się do tego, że nie będzie nad-
miernej eksploatacji. Należy podkreślić, że 
do celów socjalno-bytowych obecne zasoby 
wody są wystarczające. 

Aby poprawić obecną sytuację i zwiększyć 
rezerwy wody Gmina podjęła działania ma-
jące na celu rozbudowę Stacji Uzdatniania 
Wody przy ul. Świętokrzyskiej w Teresinie  

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa 3 czerwca 2020 roku o godzinie 9.30   
-  rozmowa o zarządzaniu energią w Gminie 
Teresin

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek 12 czerwca  2020 roku o godzinie 13.10  
 - rozmowa o zarządzaniu energią w Gminie 
Teresin

94,9 FM 102,7 FM

z wykorzystaniem najnowszej technologii 
polegającej na odwróconej osmozie uzdat-
niania i oczyszczania wody. Zasoby wód 
podziemnych w naszej gminie zawierają 
duże ilości żelaza i manganu. O ile usunię-
cie żelaza nie sprawia dużych trudności, to 
usunięcie manganu jest bardziej skompli-
kowane i wspomniana technologia ma nam 
to zapewnić. Kolejne działania jakie zostały 
podjęte i są już realizowane to dostawienie 
dodatkowego filtra w SUW Granice, mają-
cego za zadanie wyeliminowanie manganu 
i zwiększenie przepustowości, co pozwoli na 
produkowanie większej ilości wody. 

Rozważamy również możliwości wyko-
rzystania istniejących odwiertów studni, 
które są na terenie gminy. Obecnie za pomo-
cą specjalistycznych urządzeń wykonywane 
są badania stanu technicznego tych studni, 
jak ich wydajności. Jeśli badania potwierdzą 
ich sprawność techniczną, wówczas będzie-
my rozważać możliwość włączenia ich do 
systemu stacji uzdatniania.

Należy także zwrócić uwagę na niechlub-
ny fakt kradzieży wody. Apelujemy o  za-
niechanie tego procederu, a mieszkańców 
prosimy o zgłaszanie takich zdarzeń do Za-
kładu Gospodarki Komunalnej.

Rozsądne gospodarowanie wodą, tak 
jak w okresach jesienno-wiosennym, po-
zwoli nam  na spokojne patrzenie w przy-
szłość. Woda jest dobrem, którego nie moż-
na zastąpić niczym innym, więc należy ją 
oszczędzać, wykorzystywać inne możliwo-
ści, takie jak  korzystanie ze studni przydo-
mowych czy gromadzenie wód opadowych. 
Jeśli  ktoś  potrzebuje duże ilości wody do 
podlewania, może zatankować się ze zbior-
ników wody oczyszczonej w Oczyszczalni  
w Granicach. Zbiornik ma pojemność 250 
m3 czystej wody, którą można śmiało wy-
korzystywać w rolnictwie i budownictwie. 
Z wody tej mogą również korzystać wozy 
straży pożarnej.

Kolejny raz apelujemy do mieszkańców  
o właściwe korzystanie z sieci kanalizacji 
sanitarnej. Kanalizacja nie służy do wyrzu-
cania śmieci, a wyłącznie do ścieków komu-
nalnych.

Marek Misiak
Dyrektor GZGK w Teresinie 

Foto: Pixabay 
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Numer 05/2020

szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej na terenie po-
szczególnych powiatów. W Gminie Teresin 
w komisji suszowej pracuje pięciu człon-
ków – po dwóch z Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego i z Mazowieckiej 
Izby Rolniczej oraz przedstawiciel Urzędu 
Gminy jako przewodniczący (Sylwia An-
drusiewicz).Wnioski należy składać zgod-
nie z wytycznymi w wybranych jednostkach 
terenowych.

Źródło: Gospodarz.pl/ARiMR
foto: Pixabay 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa zakończyła pierwszy etap 
wypłat pomocy suszowej z nowej puli 
środków - 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni 
przekazała na konta rolników 200 mln zł. 
Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do 
tych producentów rolnych, których straty 
oszacowano do 5 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, jako agencja wykonawcza, suk-
cesywnie – w miarę posiadanych środków – 
realizuje wypłatę pomocy suszowej. Pomoc 
wypłacana jest w oparciu o wytyczne, które 
ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.  W ostatnim czasie ARiMR 
otrzymała 280 mln zł do rozdysponowania  
z tytułu ubiegłorocznej pomocy suszowej.

W ciągu 6 dni na konta 100 tys. rolników 
przekazano blisko 200 mln zł. Tym samym 
zakończył się pierwszy etap wypłat kolejnej 
transzy pomocy suszowej. W ramach no-
wej puli otrzymanych środków, w pierwszej 
kolejności wsparcie zostało przekazane rol-

POMOC SUSZOWA – PIERWSZY ETAP KOLEJNEJ 
TRANSZY ZREALIZOWANY

nikom, którzy wnioskowali o pomoc do   
5 tys. zł. Otrzymali oni dofinansowanie 
przyznane zgodnie ze złożonymi wnio-
skami. 

Jednocześnie rozpoczęto już wypłatę 
drugiego etapu. W tej turze pomoc trafi 
do producentów rolnych, których straty 
oszacowano powyżej 5 tys. zł. Agencja za-
sili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 
tys. zł.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli 
prawie 355 tys. wniosków o odszkodowa-
nia z tytułu poniesionych strat na kwotę po-
nad 2,3 mld zł.  Pomoc suszowa przyznawa-
na jest producentom rolnym, których średni 
roczny dochód z  prowadzonej działalności 
rolniczej, w  związku z wystąpieniem suszy  
i innych niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, obniżył się o ponad 30%.

W związku z tegoroczną suszą wiosenną 
i zagrożeniem upraw zarządzeniem woje-
wody mazowieckiego z 29 kwietnia powo-
łanie zostały komisje do spraw szacowania 

5 maja 2020 weszły w życie nowe zasa-
dy uzyskania dofinansowania na wymianę 
źródła ciepła, termomodernizację budyn-
ku w Programie „Czyste Powietrze” pro-
wadzonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Zasady te gruntownie 
zmieniają procedurę uzyskania dofinan-
sowania. Przewidują one m.in. możliwość 
uzyskania wsparcia na budowę fotowoltaiki.  
W Gminie Teresin te nowe zasady aktualnie 
są szczegółowo analizowane. W kolejnym 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – NOWE ZASADY 
UZYSKIWANIA DOFINANSOWANIA

numerze „PzG” przedstawimy szczegółowe 
omówienie tych nowych zasad. Niezależnie 
od tego zapraszamy na konsultacje do Urzę-
du Gminy w poniedziałki i środy w godzi-
nach 11-14, po uzgodnieniu telefonicznym 
46 861 38 15.

Marian Czyżewski
Stanowisko ds. Zarządzania Energią

Urząd Gminy Teresin

Rozpoczęły się prace budowlane przy 
rozbudowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Paprotni. Ich koszt szacowany 
jest na 1,5 mln złotych.

W ramach rozbudowy SP w Paprotni 
obok istniejącego budynku powstanie nowe 
skrzydło. Powstaną nowe sale lekcyjne, które 
podniosą komfort pracy uczniów i nauczy-
cieli oraz  pozwolą placówce podjąć działal-
ność w systemie jednozmianowym.  Oprócz 
sal lekcyjnych powstaną też świetlica oraz 
toalety. Przetarg na wykonanie tego zadania 
wygrała firma KAL-FAM z Puszczy Mariań-
skiej, która przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę w wysokości blisko 1,5 mln zł.

Prace modernizacyjne zaplanowano 
również w Szkole Podstawowej im. Miko-

łaja Kopernika w Szymanowie. Tutaj z kolei 
zostanie wybudowana kotłownia gazowa. 
Pracami zajmie się firma Instalator z Kam-
pinosu.

Redakcja 
Foto: Fb Rada Rodziców SP w Paprotni 

Inwestycje oświatowe
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wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy  
w ramach operacji typu „Modernizacja…”, 
został określony w § 13 ust. 3 rozporządze-
nia. Niektóre z tych dokumentów składa się 
w zależności od rodzaju realizowanej opera-
cji, czy też podmiotu, który planuje ubiegać 
się o pomoc w tym instrumencie wsparcia. 
Z kolei w § 14 ust. 1a) ww. rozporządzenia, 
wskazane zostały tzw. dokumenty preselek-
cyjne, których niedostarczenie w dniu zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy może 
skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

 Co do zasady, nie podlegają więc dofi-
nansowaniu klasyczne „oczka wodne” przy-
domowe czy też na ogródkach działkowych, 
jak również inne zbiorniki nie użytkowane 
w celach nawadniania upraw rolniczych  
a służące tylko i wyłącznie retencjonowa-
niu wody, jak również inwestycje wpisujące 
się w  ww. założenia jednak planowane do 
realizacji przez osoby, które nie prowadzą 
działalności rolniczej w celach zarobkowych 
(nie będąc osobą, która prowadzi działal-
ność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż 
ww. 12 mies., nie mogą udokumentować 
przychodu z takiej działalności). Tym sa-
mym nie podlega także wsparciu w tym ob-
szarze budowa studni do celów zaopatrzenia 
w wodę gospodarstwa domowego ani stud-
nia w celach zaopatrzenia gospodarstwa 
rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia 
zwierząt.

Szczegółowe informacje oraz doku-
menty aplikacyjne dotyczące nawadniania 
znajdują się na stronie www.arimr.gov.
pl w zakładce: Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 /Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 – działania/ Poddziałanie 
4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  
w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR
                                      Foto: Pixabay

Prosto z Gminy

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na inwestycje w nawadnianie 
gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 
2020r. Poniżej znajduje się szereg infor-
macji, które przybliżą, na jakie inwestycje 
można uzyskać wsparcie.

O pomoc w ramach tego mechanizmu 
wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba 
fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samo-
istnym lub zależnym gospodarstwa rolnego 
o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie 
większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, 
łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów 
rolnych zabudowanych, gruntów pod stawa-
mi lub gruntów pod rowami, położonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, 
że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, 
pomoc przyznaje się na operacje obejmu-
jące wyłącznie inwestycje związane bezpo-
średnio z działalnością rolniczą w celach 
zarobkowych i działalność ta nie jest pro-
wadzona w celach naukowo-badawczych. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik 
będący osobą fizyczną prowadzi działal-
ność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli  
w okresie 12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
uzyskał przychód ze sprzedaży produktów 
rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, 
udokumentowany fakturą VAT lub fakturą 
VAT RR, lub wydrukiem paragonu fiskal-
nego kas rejestrujących, lub dokumentacją 
podatkową podatku dochodowego od osób 
fizycznych (wyjątek od konieczności doku-
mentowania powyższego dotyczy jedynie 
osób, które prowadzą działalność rolniczą 
krócej niż ww. 12 miesięcy).

Pomoc w ww. obszarze wsparcia przy-
znawana jest, jeżeli inwestycja objęta tą 
operacją spełnia również niżej wymienione 
warunki określone w art. 46 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347  
z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) – dalej: 

„rozporządzenie 1305/2013”.
Do inwestycji podlegających wsparciu, 

należą:
 - dotyczące ulepszenia istniejących in-

stalacji nawadniających lub elementu infra-
struktury nawadniającej na stanie wód co 
najmniej dobrym 

 - dotyczące ulepszenia istniejących in-
stalacji nawadniających lub elementu in-
frastruktury nawadniającej na stanie wód 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA 
NAWADNIANIE GOSPODARSTW?

mniej niż dobrym 
 - w istnieją-

cą instalację, które 
wpływają jedynie na 
efektywność energe-
tyczną, lub polega-
jące na utworzeniu 
zbiornika, lub pro-
wadzące do wyko-
rzystywania odzy-
skanej wody, które 
nie wpływają na 
jednolitą część wód 
podziemnych lub po-
wierzchniowych 

 - które doprowa-
dzą do powiększenia 
netto nawadnianego obszaru, na stanie wód 
co najmniej dobrym 

 - które doprowadzą do powiększenia 
netto nawadnianego obszaru i są połączo-
ne z inwestycjami w  istniejącą instalację 
nawadniającą, na stanie wód mniej niż do-
brym 

Wsparcie w obszarze nawadniania  
w gospodarstwie udzielane jest w formie 
refundacji części kosztów kwalifikowal-
nych, które obejmują m.in. wskazane 
poniżej koszty na potrzeby nawadniania 
w gospodarstwie.

Zakres kosztów kwalifikowalnych w ob-
szarze nawadniania obejmuje koszty:

- wykonania ujęć wody na potrzeby na-
wadniania w gospodarstwie, w tym studni 
lub zbiorników;

- zakupu nowych maszyn i urządzeń, 
wykorzystywanych do nawadniania w go-
spodarstwie, w szczególności do poboru, 
mierzenia poboru, magazynowania, uzdat-
niania, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, a także nowych instalacji do rozpro-
wadzania wody oraz instalacji nowych sys-
temów nawadniających i systemów do ste-
rowania nawadnianiem;

- budowy, zakupu lub instalacji elemen-
tów infrastruktury technicznej niezbędnych 
do nawadniania w gospodarstwie, w tym za-
kupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych;

- zakupu sprzętu komputerowego i opro-
gramowania na potrzeby nawadniania  
w gospodarstwie;

- opłat za patenty lub licencje 
- ogólne (związane np. z opracowaniem 

dokumentacji technicznej).
Każda inwestycja w nawadnianie po-

winna już mieć lub ma mieć zainstalowa-
ny system pomiaru wody umożliwiający 
mierzenie zużycia wody w odniesieniu do 
wspieranej inwestycji.

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć 
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szych polskich świąt majowych.
Dzień Flagi RP to święto, którego celem 

jest między innymi propagowanie wiedzy  
o polskich symbolach narodowych. Rów-
nież 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą.

Flagi zawisły nie tylko na fasadach urzę-
dów i instytucji. Ulice Teresina mieniły się 
biało-czerwonymi barwami. Wielu miesz-
kańców gminy udekorowało narodowymi 
barwami swoje domy.

W poprzednich latach teresińska ma-
jówka była okazją do patriotycznych 
pikników oraz imprez towarzyszących. 
W tym roku wyglądało nico inaczej. Ko-
ronawirus i obostrzenia z nim związane 
sprawiły, że musieliśmy zrezygnować  
z tradycyjnych uroczystości. Bez oficjal-
nych obchodów, ale z okolicznościowym 
przystrojeniem Teresina – tak wyglądało 
tegoroczne święto w naszym najbliższym 
otoczeniu.

Dzień flagi
W sobotę 2 maja obchodziliśmy Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, czyli święto, 
które ma przypominać Polakom, jak ważna 
dla kraju jest biało-czerwona flaga. Święto 
Flagi wpisało się już na stałe w polską tra-
dycję. 

To wszystko za sprawą ustawy z dnia 20 
lutego 2004 roku. Właśnie dzięki niej dzień 
pomiędzy Świętem Pracy a Świętem Naro-
dowym 3 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej, uzupełnia rejestr najważniej-

 MAJÓWKA W OKOWACH PANDEMII

3 maja obchodziliśmy uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na-
wiązuje ona do ważnych wydarzeń z  historii 
Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami 
w  1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – 
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej,  
a także do uchwalenia w 1791 roku Konsty-
tucji 3 Maja. 

W bazylice niepokalanowskiej 2 maja 
na każdej Mszy św. odmówiony został akt 
zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, 
Królowej Polski. Msza Święta za Ojczyznę  
i Strażaków odprawiona została w Niepo-
kalanowie w niedzielę 10 maja o godzinie 
10.00.

 Święto Konstytucji 3 Maja i Strażaków
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Prosto z Gminy

Jakie zasady będą obowiązywać na te-
renie i w gabinetach Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Teresinie?

Procedury na czas przed wykona-
niem usługi:

Przed wykonaniem usługi rekomendu-
jemy wywiad telefoniczny którego celem 
jest ustalenie występowania u danej osoby 
objawów choroby lub ryzyka narażenia 
na chorobę (w tym celu możliwe jest wy-
korzystanie załączonej ankiety – Ankieta 
wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej 
przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów).

Nie zaleca się uczestniczenia w zabie-
gach osób towarzyszących pacjentom, 
poza uzasadnionymi przypadkami (np. 
osoby nieletnie, niepełnosprawne), decy-
zję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba to-
warzysząca musi być zabezpieczona ana-
logicznie jak pacjent.

Grafik pracy pracowników oraz grafik 
przyjęć pacjentów należy układamy tak, 
aby nie doprowadzić do gromadzenia 
się pacjentów w poczekalni oraz w mia-
rę możliwości unikać mieszania się pra-
cowników w przypadku pracy zmianowej. 
Rekomendujemy utrzymanie co najmniej 
2m odległości między pacjentami.

Należy ograniczać poruszanie się pa-
cjentów po przychodni / gabinecie, aby 
zminimalizować możliwość kontaktów.

Klient/pacjent przy wejściu do gabine-
tu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada 
rękawiczki ochronne.

GABINET REHABILITACYJNY GOSiR  
W TERESINIE Już DOSTĘPNY 

Pacjent używa maseczek zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącz-
nie z niezbędnymi przedmiotami.

Opiekun małoletniego używa mase-
czek zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i  utrzymuje bezpieczny dystans  
w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania 
usługi:

obowiązkowe noszenie maseczek przez 
pacjentów.

zakaz używania telefonów komórko-
wych w trakcie zabiegów.

Procedury wykonywane po wizycie:
Po wykonaniu usługi następuje de-

zynfekcja stanowiska (wszystkich przed-
miotów z  którymi pacjent miał kontakt  
w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przy-
bory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne 
elementy urządzeń zabiegowych).

Od zakończenia dezynfekcji musi mi-
nąć rekomendowany przez producenta 
preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim 
następny pacjent zostanie obsłużony na 
tym samym stanowisku. Przed przyję-
ciem następnego pacjenta każdorazowo 
wywietrzymy pomieszczenia.

Źródło: GOSiR Teresin

W dniu św. Floriana, opiekuna straża-
ków, wszystkim Pożarnikom z PSP i Druhom 
Ochotnikom, w szczególności z jednostek OSP 
Gminy Teresin, składam najserdeczniejsze 
życzenia. Niech nie opuszcza Was zdrowie, 
wszelka pomyślność, szczęście, miłość a ludz-
ka wdzięczność i uśmiech niech Wam zawsze 
towarzyszą! Dziękuję Wam za Wasze Serce, 
dobroć, wrażliwość na ludzkie nieszczęście, 
poświęcenie i bezgranicznie oddanie! Wasza 
praca i postawa przywraca wiarę w człowie-
ka i najwyższe wartości tak łatwo dzisiaj 
szargane! Jesteście WIELCY i za Was DRU-
HOWIE wnoszę tradycyjny, strażacki toast – 
„NIGDY NIE.. ZAGAŚNIE”! 

Wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski

Życzenia z okazji Dnia Strażaka
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Prosto z Gminy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rodzin zamieszkałych na terenie Gminy 
Teresin, powstał Gminny Program Wspie-
rania Rodziny. W działaniach naszego 
samorządu polityka rodzinna zajmuje 
priorytetowe miejsce. To tu, na szczeblu 
lokalnym, najtrafniej definiowane są po-
trzeby rodzin, formułowane są najsku-
teczniejsze programy ich wsparcia.

– Tworząc i opracowując Gminny Program 
Wspierania Rodziny, założono, że realizacja 
polityki prorodzinnej przyniesie lepsze efekty, 
jeżeli będzie miała charakter systemowy i zin-
tegrowany. Szczególnie istotne dla realizacji 
założonych celów jest włączenie wszystkich 
podmiotów działających w środowisku lokal-
nym, wspomagających i wspierających dziec-
ko i rodzinę – mówi Jolanta Linard, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Teresinie.

We wspomnianym dokumencie zapisane 
zostały działania na rzecz dobrego rodzi-
cielstwa oraz inicjatywy adresowane za-
równo do przyszłych rodziców, jak również 
do tych, którzy borykają się z problemami 
wychowawczymi oraz do osób chcących 
uczynić swoje rodzicielstwo jeszcze pełniej-
szym. Nie brak też działań na rzecz dzieci  
i młodzieży. Znajdują się tu przykłady syste-
mu opieki i edukacji dla najmłodszych oraz 
programy wyrównywania szans, wspierania 
talentów, organizacji wolnego czasu i kre-
owania postaw prospołecznych. Seniorom 
zaproponowano działania na rzecz tworze-
nia przestrzeni przyjaznej osobom starszym, 
program aktywizacji tej grupy osób, jak 
również działania na rzecz integracji mię-
dzypokoleniowej, często inicjowanej przez 
samych seniorów. Są także propozycje ad-
resowane do rodzin o szczególnych potrze-
bach, rodzin w kryzysie, ale również inicja-
tywy promujące działania prozdrowotne. 

Głównym celem działalności profilak-
tycznej jest ograniczenie i likwidowanie 
zjawisk społecznych poprzez wzmacnianie 
czynników chroniących i eliminowanie 
czynników ryzyka. Koordynatorem pro-
gramu jest teresiński GOPS. Dodajmy, że 
celem jest tu zarówno zapobieganie po-
wstawaniu sytuacji kryzysowych wyma-
gających interwencji i rozwiązywanie już 
istniejących, ale też zabezpieczenie pod-
stawowych potrzeb bytowych dziecka, jak 
również poprawa jakości opieki sprawowa-
nej przez biologicznych rodziców.

W Gminie Teresin obserwuje się stałą 
tendencję wzrostu liczby ludności. W roku 
2019 było nas 11, 5 tysiąca. Optymistyczny 
jest spadek bezrobocia. W ubiegłym roku 
mieliśmy na terenie gminy 144 zarejestro-
wanych bezrobotnych. Zmalała też liczba 
rodzin, którym przyznano świadczenie 

pomocy społecznej. Najczęstszą przyczyną 
korzystania z takiego świadczenia w mi-
nionym roku była długotrwała lub ciężka 
choroba w rodzinie (112 rodzin), na drugim 
miejscu powodem było ubóstwo (90), a da-
lej bezrobocie (64), niepełnosprawność (58) 
oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-

-wychowawczych (57).
W 2019 roku przeprowadzono łącznie 

495 wywiadów środowiskowych. Na prze-
strzeni trzech lat zauważa się spadek ilości 
takiego postępowania. Pracownicy socjalni 
GOPS w Teresinie we współpracy z asysten-
tem rodziny na bieżąco monitorują sytu-
ację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przeżywających trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
W tym zakresie współpracują także z pe-
dagogami szkolnymi, pracownikami służ-
by zdrowia, policją, kuratorami sądowymi  
i przedstawicielami innych instytucji, które 
mają kontakt z rodziną.

Na terenie Gminy Teresin w ubiegłym 
roku obowiązywał Gminny program prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2019-2024. Wartym odnotowania jest fakt, 
iż skala tego zjawiska uległa zmniejszeniu. 
W roku 2019 zanotowano liczbę 15 ofiar 
przemocy domowej (w roku 2017 – 31,  
w 2018 – 20). Wszystkie rodziny dotknięte 
takim zjawiskiem są objęte pomocą GOPS 
w formie pracy socjalnej i  poradnictwa 
prawnego. Z kolei pomoc psychologiczna 
dla osób doznających przemocy w rodzinie 
świadczona jest przez placówkę podlegającą 
Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie.

GOPS w ramach zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej realizował 
świadczenia rodzinne. W ubiegłym roku 
265 rodziny otrzymały wsparcie w postaci 

zasiłków rodzin-
nych i dodatków 
do zasiłków 
rodzinnych na 
łączną kwotę 
ponad 874,3 tys. 
zł. Jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka 
otrzymało 68 rodzin (łączna kwota to 68 tys. 
zł). Ponadto w 2019 roku 31 rodzin pobiera-
ło zasiłek rodzinny z zastosowaniem zasady 

„złotówka za złotówkę”, 1388 rodzin skorzy-
stało z programu „Rodzina 500 plus”, 1527 
dzieciom wypłacono świadczenie „Dobry 
start”.  

Warto przypomnieć, że w naszej gminie 
prowadzony jest też program Teresińskiej 
Karty Dużej Rodziny 3+. Posiadacze tej 
karty mają zagwarantowaną 50 procentową 
ulgę na ofertę Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Teresinie i zajęcia organizowa-
ne przez Teresiński Ośrodek Kultury. Posia-
dacze karty mogą także korzystać z tańszych 
biletów na basen MOSIR w Sochaczewie, 
lodowisko w Sochaczewie oraz biletów ki-
nowych w Centrum Kultury w Błoniu. Poza 
ofertą sportowo – kulturalną, posiadacze 
karty ponoszą o połowę mniejsze koszty za 
odbiór odpadów segregowanych. Z podob-
nej pomocy mogą korzystać również senio-
rzy. Zapewnia im to Karta Seniora 75+. 

Instytucje działające w gminie na rzecz 
dzieci i rodzin w ramach wzajemnej współ-
pracy zorganizowały szereg imprez ma-
jących na celu upowszechnienie wiedzy 
m.in. o możliwości uzyskania wsparcia 
m.in. „Piknik Rodzinny”, „Posiłek w domu  
i w szkole” czy „Uśmiech pod choinkę”.

Redakcja
Foto: Pixabay

GMINA TERESIN PRZYJAZNA RODZINIE
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Prosto z Gminy: Pochodzisz z Tere-
sina, małej, podwarszawskiej miejsco-
wości. Wstydzisz się tego, czy może 

– jak Dawid Podsiadło, który uczynił 
atut z małomiasteczkowości – jesteś  
z tego dumna?

Marianna Fijewska: Jestem bardzo 
dumna! Choć przez długi czas mieszka-
łam w Warszawie, zawsze bardzo chętnie 
wracałam tu na weekendy. Dawało mi to 
dużo wytchnienia, podobnie jak moim 
znajomym. Często rozmawiamy między 
sobą, że w Teresinie czas płynie inaczej. 
Wolniej, spokojniej, przyjemniej. Od kil-
ku tygodni znów mieszkam tutaj. Zawsze 
doceniałam uroki Teresina, ale teraz do-
ceniam je jeszcze bardziej. Mogę wyjść 
do ogrodu, wyprowadzić psa na spa-
cer, porzucać mu piłkę na polach, mogę 
usiąść na tarasie i tak spędzić wieczór.W 
dodatku wydaje mi się, że w tej trudnej 
sytuacji nasza społeczność mocno się 
wspiera. Moim rodzicom ktoś dostarcza 
warzywa i owoce, ktoś da w prezencie 
zakwas na chleb, a ktoś przywiezie ręcz-
nie robiony płyn do dezynfekcji. Zdajemy 
sprawdzian z lokalnej solidarności już 
nie po raz pierwszy. 

PzG: Jak zrodziła się w tobie po-
trzeba pisania?

MF: Pierwszy wywiad przeprowa-
dziłam przypadkowo- z teresińskim 
taksówkarzem, śp. panem Pakulskim. 
Pamiętam, że rodzice dali mi karę za wa-
garowanie i w ramach tej kary musiałam 
wziąć udział w lokalnym konkursie na 

(…) w dziennikarstwie i w ogóle w życiu nie ma chyba nic lepszego niż prawda.

WYWIAD Z MARIANNĄ FIJEWSKĄ

wywiad z ciekawą osobą z gminy. O kon-
kursie przypomniałam sobie dzień przed 
ostatecznym terminem składania prac, 
właśnie w taksówce, którą wracałam 
do domu z korepetycji. Zapytałam więc 
pana taksówkarza, czy zechce udzielić 
mi wywiadu, a on bardzo się zdziwił,  
a później rozgadał i opowiadał o wielu 
śmiesznych sytuacjach, które obserwu-
je w swojej pracy. Wieczorem spisałam 
naszą rozmowę i dałam jej tytuł „Wy-
wiad w taksówce”. Okazało się, że moja 
praca dostała się do finału. Nagrodą 
były warsztaty dziennikarskie, a później 
tworzenie lokalnej gazetki „Impress”. Po 
pierwszych warsztatach wiedziałam, że 
to jest to. Nie chcę powiedzieć, że war-
to wagarować, ale że czasem przypadek 
decyduje o tym, że odnajdujemy swoje 
miejsce. 

PzG: Tak więc pisanie zawsze przy-
chodziło ci z łatwością. Jesteś laureat-
ką konkursów literackich i Olimpiady 
Języka Polskiego. Pamiętam twoje 
sukcesy w ogólnopolskim konkur-
sie dla dzieci i młodzieży na sztukę 
teatralną i scenariusz filmowy „Nie 
tylko na scenę”.  Jak myślisz, co nie-
zwykłego było w twoich tekstach, że 
zostały zauważone?

MF:  Scenariusz do konkursu „Nie 
tylko na scenę” był chyba pierwszym tek-
stem, który napisałam. Miałam 10 lat  
i uznałam, że napiszę sztukę o gadają-
cym chomiku. Więc napisałam, ale w ta-
jemnicy, bo byłam pewna, że nic nie wy-
gram. Wysłałam, a za miesiąc dostałam 
zaproszenie na galę rozdania nagród, bo 
moja sztuka wygrała i w dodatku chcę ją 
wystawić jedna z warszawskich grup te-
atralnych. To było niesamowite zaskocze-
nie. Dziś jestem już na tyle w tematach 
dziennikarskich, że nie byłabym w stanie 
napisać scenariusza, a na pewno nie ta-
kiego, który nie byłby w pełni oparty na 
prawdziwych wydarzeniach. Nie wiem, 
czemu udało mi się dostać kilka nagród 
za scenariusze- nigdy nie pytałam juro-
rów, za co mi je przyznali. Dziś czuję, że 
to nie moja bajka i ciężko mi się do tego 
odnieść. 

PzG: Masz trzy starsze siostry. Jed-
na z nich, Natalia, jest znaną i uznaną 
dramatopisarką. Na pewno jest dla 
ciebie wzorem. Czy w swojej pracy 
czerpiesz coś z jej doświadczeń?

MF: Mój pierwszy tekst - czyli sztuka, 
o której wcześniej wspomniałam - po-
wstał z pewnością przez to, że chciałam 
być trochę jak Natalia. Pamiętam, że czę-
sto nosiła ze sobą sterty kartek na pod-
kładkach, coś zapisywała, coś tworzyła. 
Natalia to artystka w stu procentach! 
Moja mama ciągle powtarza, że w grun-
cie rzeczy robimy to samo - poruszamy 
społeczne tematy - tylko że ona od stro-
ny artystycznej, a ja od dziennikarskiej. 
Może coś w tym jest. 

PzG: Twój debiut to „Tajemnice 
pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia”. 
Czy ścieżka do wydania tego tytułu 
była, jak w przypadku wielu autorów, 
istną drogą przez mękę, czy po prostu, 
świadoma swoich zdolności, odnala-
złaś odpowiadającego ci wydawcę?

MF: Wydawnictwo zwróciło się do 
mnie z propozycją napisania książki, 
co też było dla mnie ogromnym zasko-
czeniem. Okazało się, że czytali moje 
reportaże społeczne publikowane przez 
Wirtualną Polskę i myślą o współpra-
cy. Pierwsze spotkanie z wydawcą było 
bardzo stresujące, ale i bardzo owocne, 
bo niemal od razu podpisaliśmy umo-
wę. Później przez kilka dni budziłam się 
rano i nie wiedziałam, czy to był sen, czy 
nie. Jestem świadoma, że miałam niesa-
mowicie dużo szczęścia, że ta propozycja 
przyszła od góry. Wiem od znajomych 
dziennikarzy, że staranie się o publikację 
swojej książki jest trudne, ale nie nie-
możliwe. Myślę, że jak wszędzie, trzeba 
być pewnym swego i znać trendy rynko-
we - wiedzieć, jaki temat wzbudzi zainte-
resowanie odbiorców. 

PzG: Reportaż to ostatnio bardzo 
popularna forma, zarówno wśród au-
torów, jak i czytelników. Z czego to 
wynika?

MF: Możliwości, jakie daje nam, 
dziennikarzom Internet, sprawiły, że re-
portaże pisze się znacznie łatwiej. Można 
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dotrzeć do miejsc, które wcześniej były 
niedostępne i porozmawiać z ludźmi  
z drugiego końca świata. Dzięki temu 
czytelnicy bez ruszania się z domu po-
znają prawdę o świecie, w którym żyją,  
a to wielka wartość. Kiedyś jeden z pol-
skich reportażystów powiedział, że nie 
ma nic bardziej pociągającego niż praw-
da i ja całkowicie się z tym zgadzam! 
Fikcja może zabrać nas we wspaniałą 
podróż, dostarczyć rozrywki i wzbogacić, 
ale wciąż pozostaje fikcją. Ja zawsze mia-
łam problem z fikcyjnymi książkami, bo 
czułam, że świat jest wystarczająco cie-
kawy i nieodkryty, i że nie potrzebujemy 
wymyślać historii, skoro możemy odkry-
wać te, które już są. Wiem, to wyświech-
tany banał, ale życie pisze najciekawsze, 
najbardziej poruszające i zaskakujące 
scenariusze. Scenariusze nie do podro-
bienia. 

PzG: „Tajemnice pielęgniarek” zo-
stały nominowane jako jedna z 20 po-
zycji reportażowych w największym 
plebiscycie w Polsce na Książkę Roku 
2019. Czym dla Ciebie jest ta nomina-
cja?

MF: Pamiętam, że rano dostałam 
maila o nominacji i myślałam, że to żart. 
Później sprawdziłam listę nominowa-
nych autorów i jeszcze bardziej nie mo-
głam uwierzyć, że moje nazwisko poja-
wiło się obok Wojciecha Tochmana, czyli 
dla mnie absolutnego mistrza reportażu. 
Tę nominację odbieram jako wielkie wy-
różnienie, zwłaszcza że jednym z głów-
nych kryteriów przyznania jej był szum, 
jaki wywołała książka, liczony głównie 
na podstawie ilości wzmianek w prasie  
i mediach społecznościowych. I z tego 
szumu jestem chyba najbardziej dumna, 
bo wiem, że był to szum w dobrej sprawie. 

PzG: Właśnie ukazała się twoja 
najnowsza książka – zbiór reportaży 

„Trudny przypadek. Prawdziwe histo-
rie polskich lekarzy”. Podobnie jak 
książka debiutancka podejmuje temat 
polskiej służby zdrowia. Skąd zainte-
resowanie tą właśnie częścią naszej 
rzeczywistości?

MF: Cały segment ochrony zdrowia 
ma to do siebie, że nie da się go sfałszo-
wać. Polski odbiorca poświęca bardzo 
dużo czasu na czytanie i oglądanie treści 
o celebrytach, o ich romansach, ubra-
niach, willach, psach i butach. Mało  

w tym prawdziwego życia. A w gabine-
tach lekarskich, w karetkach, czy na szpi-
talnych salach nie ma miejsca na fałsz. 
Są choroby, są narodziny, jest śmierć, są 
medyczne cuda i jest cała masa trudnych 
i pięknych uczuć- rozpaczy, bezradności 
czy wdzięczności za uratowane życie. 
Jedna z pielęgniarek powiedziała mi, że 
mimo bardzo trudnej i traumatycznej 
pracy na OIOM-ie nigdy nie zmieni-
łaby swojego zawodu. Dlaczego? Wła-
śnie dlatego, że z perspektywy szpital-
nych korytarzy może oglądać świat bez 
sztucznych cycków, markowych torebek  
i udawanych skandali. Może oglądać ten 
najprawdziwszy świat. A jeśli ja mogę  
o tym świecie pisać, to bardzo chętnie 
będę to robić. 

PzG: Łatwo być w Polsce reporta-
żystką? Czujesz, że spełniasz jakąś 
ważną społeczną misję?

MF: Ostatnio Asia Cieśniewska  
w „Rozmowach Niespiesznych” zapytała 
mnie o to samo i  chyba po raz pierw-
szy mocniej się nad tym zastanowiłam. 
Myślę, że dziennikarze społeczni mu-
szą mieć duży dystans do swoich emocji  
i do oceniania swoich działań w kategorii 
misji, bo misja jest przede wszystkim po 
tej drugiej stronie. Gdy piszę o lekarzach 
czy pielęgniarkach, jestem w ich świecie 
tylko gościem. Zaraz z tego świata wyj-
dę i wrócę do swojego - bezpiecznego. 
Ostatnio dostałam propozycję, żeby iść 
w kombinezonie do szpitala zakaźnego  
i przyglądać się pracy medyków przy pa-
cjentach z koronawirusem. Odmówiłam, 
bo odmówić mogłam. Dlatego jestem 
bardzo ostrożna ze stawianiem znaku 
równości między dziennikarstwem spo-
łecznym a misją. Natomiast odnosząc się 
do pierwszego pytania- czy łatwo być re-
portażystą w Polsce, to myślę, że w Polsce 
w ogóle trudno być dziennikarzem. Lu-
dzie nie czują zaufania do dziennikarzy, 
często na moje prośby o wywiad reagują 
z dużą nieufnością. Wcale im się nie dzi-
wę - media potrafią robić świństwa, wy-
korzystywać i krzywdzić ludzi.   

PzG: Twoim zdaniem sukces repor-
tażysty kryje się za jego warsztatem, 
czy bardziej za tematami, którymi się 
zajmuje?

MF: Każdy dziennikarz inaczej defi-
niuje swój cel - dla jednych, jak dla Justy-
ny Kopińskiej, będzie to na pewno zmia-
na świata na lepszy, czyli temat i idąca 
za nim interwencja są kluczowe. Jednak 

cała masa reportażystów, jak choćby 
Mariusz Szczygieł, moje guru dzienni-
karskie, piszą teksty, które nie zawsze 
kręcą się wokół jakiegoś interwencyjnego 
tematu, a mimo to odbiorca je chłonie. 
W tym przypadku celem jest wywoła-
nie u odbiorcy pewnych uczyć i refleksji.  
Z pewnością połączenie talentu pisar-
skiego i ważnego tematu, jest sytuacją 
idealną, ale trzeba umieć to robić. Na 
tym etapie dla mnie ważniejszy jest 
temat niż warsztat, ale to dlatego, że 
warsztatu jeszcze nie mam. Droga do 
osiągnięcia wysokiego poziomu dzienni-
karskiego jest potwornie długa i nie wiem, 
czy kiedykolwiek się kończy? Wiem za to, 
że ja jestem dopiero na początku tej drogi. 

PzG: Jakie książki czytasz najchęt-
niej i czy pokrywa się to z tym, co naj-
częściej piszesz?

MF: Zdecydowanie tak. Uwielbiam 
polskich reportażystów - Wojciecha 
Tochmana, Jacka Hugo-Badera czy Ma-
riusza Szczygła. Dwóch ostatnich panów 
miałam szczęście poznać i  uczestniczyć 
w prowadzonych przez nich szkoleniach. 
Oni nie muszą mieć skandalu ani drama-
tu, żeby napisać coś niezwykle ciekawego 
i wartościowego. Podziwiam ich warsztat, 
pochłaniam książki i mam wrażenie, że 
każda zapisana przez nich strona, wzbo-
gaca mnie zawodowo i prywatnie.  

PzG: Co chcesz zaoferować swoim 
czytelnikom? Piszesz głównie po to, 
by ich poruszyć, dać do myślenia?

MF: Może to egoistyczne, ale piszę naj-
częściej o tym, co mnie interesuje. Chcę 
zobaczyć, jak jakaś grupa zawodowa 
czy społeczna funkcjonuje od środka, to  
w nią wchodzę. Zazwyczaj podczas takiej 
pracy ujawniają się rzeczy ukryte. Jak  
w przypadku lekarzy - ktoś by pomyślał, 
że praca, jak każda inna, a to, ile mają 
wyrzeczeń i poświęceń - tego na pierwszy 
rzut oka nie widać. Praca dziennikarza 
polega w tym przypadku na odkryciu 
kart i ujawnieniu prawdy, nad którą 
nikt się nie zastanawia. Jeśli miałabym 
powiedzieć, co oferuję i zawsze już chcia-
łabym oferować czytelnikom, to właśnie 
prawdę. Bo w dziennikarstwie i w ogóle 
w  życiu nie ma chyba nic lepszego niż 
prawda. 

PzG: Dziękuję za tę pasjonującą 
rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Daczko
Foto: Gabriel Bugajny
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Siedzimy w domu, uczymy się zdal-
nie, pracujemy w wirtualnym świecie. 
To nowa rzeczywistość. A w niej… 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Te-
resinie ostro działają. Nie poddają się, 
chcą coś robić i…. robią. Aktorzy z Te-
atru Słowo, mimo różnych ograniczeń, 
nagrali w  domach spektakl za pomo-
cą swoich telefonów komórkowych. 
Spektakl jest o wierze, nadziei i miłości. 
Powstał na podstawie wierszy Czesła-
wa Miłosza, Wojciecha Młynarskiego 
i  Jacka Cygana. Ma jasny i klarowny 
przekaz, więc trafia do każdego wi-
dza. Uczniowie chcą wesprzeć innych 
w tych trudnych chwilach za pomocą 
mądrych i pięknych słów. Wypowiedź 

„Kocham Cię życie” kończąca całość, 
w  przenośni mówi o tym, abyśmy zo-
stali w domach i nie narażali własnego zdrowia i życia. Koniecznie obejrzyjcie!

Film dostępny na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OyMmLEwF6RA&feature=youtu.be
Jakub Gacki uczeń klasy VII SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

Miło nam poinformować, że w Kon-
kursie „Teatrzyk Małego Aktora” zorgani-
zowanym przez Sochaczewskie Centrum 
Kultury uczennica Szkoły Podstawowej 
im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresi-
nie Kalina Staszewska otrzymała nagrodę 
w kategorii II (klasy IV-VI).

Konkurs skierowany był do uczniów 
klas 0 – VIII szkół podstawowych z te-
renu miasta i powiatu sochaczewskiego. 
Jego główne cele to: promowanie kultury 
żywego słowa wśród dzieci i  młodzieży, 
inspirowanie młodego pokolenia do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze oraz 
artystyczna konfrontacja młodych recyta-
torów i aktorów metodą on-line.

Zadaniem uczestników było przygo-
towanie prezentacji teatralnej dowolne-
go utworu poetyckiego. Scenkę z recy-
towanym wierszykiem (nie dłuższą niż  
5 minut) należało nagrać telefonem bądź 
kamerą, opublikować na kanale YouTube,  
a link z filmikiem przesłać przez Messen-
gera na profilu „e-SCK” na facebooku.

KwaranTeatr – DZIEJE SIĘ!

KONKURS TEATRZYK MAŁEGO AKTORA ROZSTRZYGNIĘTY

Kalina na ten 
nietypowy kon-
kurs przygotowała 
dwie prezentacje: 
pierwszą na pod-
stawie wiersza Zbi-
gniewa Herberta 

„Pudełko zwane 
wyobraźnią”, drugą 
natomiast w opar-
ciu o  fragment 

„Alicji w Krainie 
Czarów” Lewisa 
Carrolla. 

Organizatorzy 
konkursu w pod-
sumowaniu za-
znaczyli, że mali 
artyści wykazali się ogromną inwencją 
twórczą, dzięki czemu z łatwością można 
było przenieść się do świata wyobraźni.

Warto podkreślić, że ze względu na 
różnorodność prac i formę zabawy, Jury 
jednogłośnie zdecydowało o nieklasyfiko-

waniu nagród na I i II miejsca. Tu wszyscy 
byli wygrani, bowiem wykonali wspaniałe 
artystyczne prace.

Serdecznie gratulujemy Kalinie i ży-
czymy jej dalszych twórczych „uskrzydleń” 
i sukcesów.

Redakcja
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Zwykle były wyjazdy, wyjście na lody, 
do kina, sali zabaw, wyjazd na wycieczkę 
czy do parku rozrywki. W czasie pandemii 
większość z tych atrakcji jest niedostępna 
lub ograniczona. Jak zatem świętować 
Dzień Dziecka, gdy nie można robić tego, 
co zwykle? 

Teresiński Ośrodek Kultury  pamięta  
o uczestnikach swoich zajęć oraz ich 
rodzicach. Z myślą o  nich oraz wszystkich 
swoich przyjaciołach, sąsiadach, 
sympatykach rozpoczyna internetową akcję 
TO.K! DZIECIOM. Szczegóły akcji zdra-
dziła na facebookowym profilu ośrodka in-
struktorka teatralna Kasia Rospędowska. 

- Nikomu nie trzeba mówić, że ten sezon 
w Teresińskim Ośrodku Kultury kończy się 
nieco inaczej niż zazwyczaj. Nie odbędzie się 
również jedna z naszych ulubionych imprez 

TO.K! DZIECIOM
Piknik „Rodzina Razem”, podczas którego 
mogliśmy zobaczyć uczestników naszych za-
jęć artystycznych, którzy występują na scenie. 
Ale nie załamujemy się. Czekamy na lepsze 
czasy i mamy dla Was małą niespodziankę. 
Otóż już 19 maja, przez kilka najbliższych 
dni, aż do Dnia Dziecka, będziemy umiesz-
czali dla Was na naszym facebookowym 
profilu różne filmiki, które przygotowujemy 
z  instruktorami TOK-u specjalnie z myślą 
o Was, naszych podopiecznych, za którymi 
bardzo, bardzo tęsknimy. Mam nadzieję, że 
będzie to dla Was miła niespodzianka zo-
baczyć nas chociaż na chwilę i że będzie to 
fajna zapowiedź zajęć artystycznych, które 
rozpoczną się już jesienią. A na to czekamy 
z wielką niecierpliwością. Tak więc obserwuj-
cie nasz profil na Facebooku i tam będziecie 
codziennie dostawać od nas różne ciekawost-

ki i  fantastyczne niespodzianki od naszych 
fantastycznych instruktorów. Pozdrawiamy 
Was serdecznie.

Kreatywność w czasie pandemii musi 
wychodzić na nowe poziomy, ale warto 
podejmować wysiłek, by ten okres był dla 
dzieci jak najmniej uciążliwy i zapamiętały 
go dobrze, bo to, że będą go pamiętać, jest 
pewne. Brawo TOK!

Redakcja
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SKLEPY

Sklepy EFEKT PLUS Piotr Ksit – Paprotnia, 
ul.  o. Maksymiliana Kolbego; Teresin, ul. Kaska;  
Szymanów, ul. Szkolna; 5% zniżki na wszystkie towary 
oprócz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart tele-
fonicznych, cukru oraz artykułów promocyjnych.
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – Teresin, 
ul. Szymanowska 7; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka Króli-
czak – Teresin, ul. Szymanowska 7; 5% zniżki  
na cały asortyment.
Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki – Teresin, ul.  Szy-
manowska 8; 5% zniżki na cały asortyment.
Sklep obuwniczy KACPER Kamil Króliczak –  
Teresin, ul. Szymanowska 19; 10% zniżki na obuwie 
z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki na obuwie skórzane. 
Rabat nie dotyczy artykułów objętych promocją.
Sklep odzieżowo-obuwniczy RED-STAR Cezary Szy-
maniak – Teresin, ul. Szymanowska 1; zniżka 8% na 
cały asortyment.
Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – Paprotnia,  
ul. Cmentarna; 10% zniżki na wszystkie artykuły.
Sklep odzieżowy AVANTIS Anna Bargieł – Teresin,  
ul. Kwiatowa 1; 5% zniżki na cały asortyment z wyjąt-
kiem artykułów objętych przeceną. 
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.
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.

„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 kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microdermabra-
zja 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, od-
mładzające, oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, wyszuplająco-antycellulitowe.

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


