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Nowy duży inwestor 
w Gminie Teresin



W kwietniowym numerze „Prosto z Gmi-
ny” pisaliśmy o rozpoczęciu w Teresinie 
Gaju budowy kolejnego centrum logistycz-
nego. Dziś możemy poinformować, że no-
wym dużym inwestorem jest Panattoni, któ-
re buduje obiekt dedykowany firmie Orbico 
Supply. Z teresińskiego magazynu firma bę-
dzie zaopatrywała sieci handlowe i punkty 
sprzedaży w  produkty do pielęgnacji ciała, 
kosmetyki, chemię gospodarczą, produkty 
spożywcze, małe AGD, buty, ubrania czy 
zabawki takich światowych liderów rynku 
FMCG, jak Procter&Gamble czy Kelloggs. 
Inwestycja ma się zakończyć do czerwca 
przyszłego roku.

Marek Olechowski, wójt Gminy Teresin, 
nie kryje swojego zadowolenia z faktu, że uda-
ło się przyciągnąć firmę, która postanowiła za-
inwestować na tym terenie – Ten teren czekał 
wiele lat na ożywienie gospodarcze. Już nie będę 
wspominał tej historii, bo dużo by opowiadać. 
Tym bardziej cieszy nas fakt, że znalazł się in-
westor. To firma Panattoni, która słynie z budo-
wy dużych powierzchni magazynowych.

W Teresinie Gaju powstaną hale magazy-
nowe o łącznej powierzchni blisko 25 000 m2 
z możliwością rozbudowy.

 – Panattoni liczy, że szybko znajdzie kolej-
nego chętnego na zagospodarowanie kolejnych 
13 000 m2 hali. Przypomnę, że plan zagospoda-
rowania pozwala na tej działce na zabudowę 
wielkości maksymalnie właśnie 35 000 metrów. 
Dodam, że ta budowa oznacza naprawdę nie-
małe wpływy do budżetu gminy Teresin, zatem, 
jest się z czego cieszyć. Poza tym przybędzie 
jeszcze jedna droga, która łączy powiatową 
ulicę XX-lecia z budowanym centrum. Nasze 
tereny dostosowane są do prowadzenia różnego 
rodzaju działalności gospodarczej. Jako gmina 
jesteśmy przyjaźni inwestorom i zachęcamy 
ich do inwestowania właśnie tutaj – informuje 
wójt Olechowski.

Atutem lokalizacji jest usytuowanie inwe-
stycji niedaleko autostrady A2 wraz z  dostę-
pem do dróg ekspresowych S-2 i S-8. Ogromny 
potencjał lokalizacji nadaje centrum logistycz-
nemu szeroką perspektywę rozwoju.

 – Powierzchnia magazynu jest większa, 
aniżeli dzisiejsze zapotrzebowanie, ze względu 
na plany rozszerzenia obecnej działalności dys-
trybucyjnej o dodatkowe usługi logistyczne dla 
partnerów zewnętrznych. Obiekt ten stanowi 
przełom w logistyce grupy Orbico, ponieważ 
część magazynu zostanie w pełni zautomaty-
zowana. Dla Orbico jest to projekt pilotażowy 
i pierwszy krok do świata automatyzacji. Wie-
rzymy, że tutaj w Teresinie tworzymy wspaniałą 
nową podróż – mówi Igor Šprajcar, vice-presi-
dent Orbico Group.

Redakcja
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Mimo trudnego okresu związanego z 
pandemią niezmieniony został generalny 
kalendarz najważniejszych inwestycji zapi-
sanych w  tegorocznej uchwale budżetowej 
Gminy Teresin. 

Zakończyły się prace przy przebudowie 
drogi gminnej Kawęczyn – Mikołajew (I etap). 
Jezdnia została poszerzona do 5 m, wykona-
no dwustronne pobocza oraz chodnik. Do-
datkowo w  ramach poprawy bezpieczeństwa 
powstały 2 zatoki z wiatami przystankowymi 
oraz progi zwalniające. Całość zadania koszto-
wała 992 tysiące złotych, z czego 717 tysięcy 
Gmina Teresin pozyskała z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

W Serokach Parceli na długości 755 m 
wykonana została nakładka asfaltowa z obu-
stronnymi poboczami. Wartość tej inwestycji 
wyniosła 201 tys. zł. 

W ramach przygotowań do budowy „Par-
ku Granice’’ wykonane zostało odwodnienie 
placu poprzez wybudowanie sieci kanalizacji 
deszczowej przy ulicy Łąkowej na Osiedlu 
Granice. Inwestycja ta kosztowała 121 tys. zł 
a wykonawcą była firma ZWK Józef Siekierski 
z Sochaczewa.

Przy ulicy Cmentarnej w Paprotni wyre-
montowane zostały przyczółki na przepuście 
na rzece Teresince. Koszt tego zadania za-
mknął się kwotą 122 tys. zł. 

Firma „Krevox’’ z Warszawy wygrała prze-
targ na kwotę 455 tys. zł na modernizację Sta-
cji Uzdatniania Wody w Granicach, polegającą 
na dostawie i montażu filtra ciśnieniowego. In-
westycja ta ma na celu zwiększenie aktualnej 
wydajności SUW-u do 100 m3/h, gwarantują-
cej odpowiednie parametry wody. Zakończe-
nie robót planowane jest do końca sierpnia.

W szymanowskiej podstawówce dobiegają 
końca prace przy przebudowie kotłowni wę-
glowej na gazową. Zadanie za kwotę 295 tys. 
zł. wykonuje firma Instalator z Kampinosu, 
a prace powinny zakończyć się w II połowie 
sierpnia.

Trwają prace budowlane przy rozbudowie 
budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w  Paprotni. W nowej powierzchni użytko-
wej powstaną trzy nowe sale lekcyjne wraz 
z zapleczami, świetlica, hol oraz WC. Zadanie 
za kwotę 1,5 mln złotych wykonuje firma Kal-

-Fam z Kamiona. Planowany termin zakoń-
czenia robót – 30 listopada b.r.

Do szczęśliwego finału zmierza parasolo-
wy kilkuletni projekt Odnawialnych Źródeł 
Energii (pompy ciepła, fotowoltaika, kotły na 
pelet) realizowany wspólnie przez cztery gmi-
ny: Sochaczew, Teresin, Rybno i Nowa Sucha 
(szerzej na temat projektu – we wrześniowym 
numerze „Prosto z Gminy’’).

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja 
tegorocznego funduszu sołeckiego.

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 5 sierpnia 2020 roku o  godzinie 9.30 
rozmowa na temat gospodarki odpadami 
w Gminie Teresin.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.10 
rozmowa na temat gospodarki odpadami 
w Gminie Teresin.

94,9 FM 102,7 FM

Na półmetku inwestycyjnym

Montaż filtra ciśnieniowego  
w SUW w Granicach

Nakładka asfaltowa na ul. Nadrzecznej  
w Serokach Parceli

Przebudowa drogi gminnej  
Kawęczyn – Mikołajew

Przebudowa kołowni z węglowej  
na gazową w szkole w Szymanowie

Przepust na rzece Teresince  
na ul. Cmentarnej w Paprotni

Rozbudowa szkoły w Paprotni

Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej 
przy ul. Łąkowej na Osiedlu Granice
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W środę 8 lipca 2020 roku w Delegaturze w Płocku 
odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy Samo-
rządem Województwa Mazowieckiego reprezentowa-
nym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka 
Wiesława Raboszuka a gminą Teresin w osobach wójta 
Marka Olechowskiego i skarbnik Agnieszki Rosy. Umo-
wy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw (MIAS) przewidują dofinansowanie czterech 
sołectw gminy Teresin: Pawłowic, Maszny, Teresina-

-Gaju, Kawęczyna oraz wsparcie z  Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (FOGR) dla przebudowy drogi gmin-
nej w Maurycewie (kontynuacja). Łączna kwota dotacji 
wynosi 175 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że jest to już kolejna pomoc marszałka 
Struzika w ramach MIAS-u i FOGR-u dla naszej gminy: 
w ubiegłym roku z programu MIAS Teresin otrzymał do-
finansowanie dla Ośrodka Kultury oraz sołectw: Osiedle Granice, Budki Piaseckie oraz Gaj. To ostatnie w zdobyło w 2019 roku I miejsce na 
Mazowszu w konkursie ,,MIAS rekreacyjnie’’. Z FOGR-u na przebudowę drogi w Pawłowicach pozyskaliśmy 60 tys. zł. Jednostki OSP Szymanów 
i Paprotnia wsparte zostały łączną kwotą 112 tys., w tym 100 tys. na zakup samochodu dla szymanowskiej jednostki.

W dniu 23 lipca podpisano umowę pomiędzy Marszałkiem Adamem Struzikiem a Wójtem Markiem Olechowskim na dofinansowanie zadania 
pod nazwą ,,Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin’’ w kwocie 132 tysięcy złotych oraz dofinan-
sowanie kwotą 20 tysięcy złotych zadania ,, Remont elewacji części garażowej OSP Teresin’’.

Redakcja

Dofinansowanie od marszałka 
województwa mazowieckiego

10 lipca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisana zo-
stała umowa na rozbudowę blisko trzech kilometrów drogi powiato-
wej Szymanów – Skrzelew. Inwestycja ta w ponad 70% zostanie sfi-
nansowana ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Resztę pokryje Gmina Teresin i powiat sochaczewski.

Modernizacja odcinka Szymanów – Skrzelew będzie kosztować 4 
564 221,68 zł, a wykona ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie ona polegać na roz-
budowie w granicach nowego pasa drogowego odcinków o łącznej dłu-
gości 2 820 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami 
podrzędnymi. Wykonana zostanie budowa chodnika jednostronnego o 
długości 300 m oraz ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego długości 
600 m. Powstanie odwodnienie poprzez rowy przydrożne, przebudowa-
ne zostaną istniejące zjazdy i wybudowane nowe. Wykonawca zobowią-
zał się zrealizować zadanie do 15 listopada br.

Gospodarzem spotkania była starosta Jolanta Gonta, która wyrażając 
zadowolenie z kolejnych rozpoczętych inwestycji podkreślała: – Jestem 
niezwykle usatysfakcjonowana, iż nie ustajemy w prowadzeniu remontów 
dróg na terenie naszego powiatu, czego potwierdzeniem są podpisane dziś, 
kolejne umowy z wykonawcami. Trzeba zaznaczyć, że środki na reali-
zację tych inwestycji, które w sumie kosztować będą ponad 6 mln zł aż 
w 70 procentach pozyskaliśmy z rządowego dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych, który zakłada przyspieszenie powstawania nowo-
czesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. 

Podpisy pod umowami złożyli: Marcin Głuchowski z firmy Prima, 
Krzysztof Famulski z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. oraz Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Rusza rozbudowa drogi powiatowej 
Szymanów – Skrzelew



Numer 7-8/2020 5

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

Od 1 sierpnia 2020 roku obsługą systemu 
gospodarki odpadami na terenie Gminy Tere-
sin, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z terenów zamieszkałych, będzie 
zajmowała się nowa firma wyłoniona w drodze 
przetargu. Jest nią przedsiębiorstwo Partner 
Dariusz Apelski z Warszawy. W systemie gospo-
darowania odpadami wytwarzanymi w  naszych 
domach wchodzą pewne zmiany, wynikające 
przede wszystkim z zaostrzających się przepisów 
środowiskowych. Polska musi zwiększać poziom 
odzysku odpadów, kierować je do ponownego 
przetworzenia i jak najmniej kierować ich na 
składowiska.

Stawki za wywóz i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych, odbieranych od mieszkańców 
w Gminie Teresin to od 1 sierpnia 2020 roku wy-
nosi 30,90 zł od osoby miesięcznie (za odpady 
segregowane). Ustalono kwotę zwolnienia w części z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym w wysokości 10% od miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi określana jest w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których 
obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny nie został wypeł-
niony, stosując podwyższona stawkę opłaty w wysokości 92,70 zł od 
mieszkańca za miesiąc.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jedno-
rodzinnymi, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia w czę-
ści z opłaty za odpady w związku z kompostowaniem bioodpadów 
w  kompostownikach przydomowych, muszą złożyć po 1 sierpnia 
2020 r. deklarację (zmieniającą) do Wójta Gminy Teresin. Od miesz-
kańców kompostujących odpady zielone (trawa, liście) bioodpady 
nie będą odbierane. 

Deklarację składają również właściciele nieruchomości, którzy nie 
dopełnili obowiązku złożenia deklaracji przed 1 sierpnia 2020 roku 
i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określana 
w drodze decyzji. 

Nie składają nowych deklaracji właściciele nieruchomości, któ-
rzy złożyli deklaracje przed 1 sierpnia 2020 roku i nie chcą skorzystać 
ze zmniejszenia opłaty w związku z  kompostowaniem bioodpadów 
w kompostowniku przydomowym. 

Opłaty wnosimy bez wezwania co trzy miesiące. Kwotę obliczamy 
sami w następujący sposób: liczba osób zamieszkujących dom lub 
mieszkanie × 30,90 zł (lub 27,81 zł). 

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi upływają:

1) za okres styczeń – marzec do 31 marca,
2) za okres kwiecień – czerwiec do 30 czerwca,
3) za okres lipiec – wrzesień do 30 września,
4) za okres październik – grudzień do 31 grudnia.
Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na-

leży wpłacać na indywidualne konto lub konto Urzędu: BS 30 9284 
0005 0012 3389 2000 0030.

W związku ze zmianą operatora odbierającego odpady z firmy Re-
mondis na firmę Partner nastąpi wymiana pojemników na śmieci zmie-
szane. Obecne pojemniki wrócą do właściciela firmy Remondis, nato-
miast nowy operator dostarczy mieszkańcom nowe pojemniki.

Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od właścicieli 
nieruchomości: 

 ■ z budynków jednorodzinnych od kwietnia do października – raz 
na 2 tygodnie, w okresie od listopada do marca – raz na 4 tygodnie; 

 ■ z budynków wielorodzinnych od kwietnia do października – raz na 
tydzień, w okresie od listopada do marca – raz na 2 tygodnie.

Bioodpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości:
 ■ z budynków jednorodzinnych od kwietnia do października – raz 

na 2 tygodnie, w okresie od listopada do marca – raz na 4 tygodnie; 
 ■ z budynków wielorodzinnych od kwietnia do października – raz na 

tydzień, w okresie od listopada do marca – raz na 2 tygodnie.
Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe) będą odbierane od właści-
cieli nieruchomości:

 ■ z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na osiem ty-
godni,

 ■ z budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i zużyte 

opony (maksymalnie 4 sztuki z nieruchomości), meble oraz inne od-
pady wielkogabarytowe odbierane będą 1 raz na rok z terenu gminy 
z poszczególnych nieruchomości zamieszkałych lub z wyznaczonych 
punktów lub można je samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Popiół z palenisk przydomowych oraz pozostałe odpady proble-
mowe trzeba będzie samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK zostanie zorganizowany na terenie byłego składowiska 
odpadów w miejscowości Topołowa. O terminie otwarcia PSZOK 
mieszkańcy będą poinformowani na stronie internetowej urzędu.

Jak segregować śmieci?
Właściciele prywatnych domów będą mieli do dyspozycji jeden po-

jemnik na śmieci zmieszane oraz komplet – precyzyjnie opisanych wor-
ków – do prowadzenia selektywnej zbiórki. W zabudowie wielorodzin-
nej nie będą stosowane worki, lecz pojemniki na poszczególne frakcje. 
Kolor worków i pojemników będzie identyczny. Jak dzielić śmieci i do 
których pojemników (worków) je wyrzucać?

Nowe stawki i zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Gminie Teresin
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CZARNY POJEMNIK NA  
ODPADY ZMIESZANE

	Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

NIEBIESKI POJEMNIK/NIEBIESKI WOREK  
– NA PAPIER

Wrzucamy:
	 opakowania z papieru, karton, tekturę 

(także falistą)

	 katalogi, ulotki, prospekty

	 gazety i czasopisma

	 papier szkolny i biurowy, zadrukowane 
kartki

	 zeszyty i książki

	 papier pakowy

	 torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:
	 ręczników papierowych i zużytych chusteczek 

higienicznych

	 papieru lakierowanego i powleczonego folią

	 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzo-
nego

	 kartonów po mleku i napojach

	 papierowych worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych

	 tapet

	 pieluch jednorazowych i innych materiałów 
higienicznych

	 zatłuszczonych jednorazowych opakowań z 
papieru i naczyń jednorazowych

	ubrań

ZIELONY POJEMNIK/ZIELONY WOREK  
– NA SZKŁO

Wrzucamy:
	 butelki i słoiki po napojach i żywności 

(w tym butelki po napojach alkoholo-
wych i olejach roślinnych)

	 szklane opakowania po kosmetykach 
(jeżeli nie są wykonane z trwale połą-
czonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:
	 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, krysz-

tałów

	 szkła okularowego

	 szkła żaroodpornego

	 zniczy z zawartością wosku

	 żarówek i świetlówek

	 reflektorów

	 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, ole-
jach silnikowych

	 luster

	 szyb okiennych i zbrojonych

	monitorów i lamp telewizyjnych

	 termometrów i strzykawek
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ŻÓŁTY POJEMNIK/ŻÓŁTY WOREK  
– NA TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Wrzucamy:

	 odkręcone i zgniecione plastikowe bu-
telki po napojach

	nakrętki

	 plastikowe opakowania po produktach 
spożywczych

	 opakowania wielomateriałowe (np. kar-
tony po mleku i sokach)

	 opakowania po środkach czystości (np. 
proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów) itp.

	 plastikowe torby, worki, reklamówki, 
inne folie

	 aluminiowe puszki po napojach i so-
kach

	 puszki po konserwach

	 folię aluminiową

	metale kolorowe

	 kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy:
	 butelek i pojemników z zawartością

	 plastikowych zabawek

	 opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych

	 opakowań po olejach silnikowych

	 części samochodowych

	 zużytych baterii i akumulatorów

	 puszek i pojemników po farbach i lakierach

	 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

BRĄZOWY POJEMNIK/BRĄZOWY WOREK  
– BIOODPADY

Wrzucamy:
	 odpadki warzywne i owocowe (w tym 

obierki itp.)

	 gałęzie drzew i krzewów

	 skoszoną trawę, liście, kwiaty

	 trociny i korę drzew

	niezaimpregnowane drewno

	 resztki jedzenia

Nie wrzucamy:
	 kości zwierząt

	 oleju jadalnego

	 odchodów zwierząt

	 popiołu z węgla kamiennego

	 leków

	 drewna impregnowanego

	 płyt wiórowych i pilśniowych MDF

	 ziemi i kamieni

	 innych odpadów komunalnych (w tym nie-
bezpiecznych)

Wszelkich informacji na temat gospodarki śmieciowej, terminów, harmonogramów, zasad jej działania na terenie Gminy Teresin, udziela Refe-
rat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Gminy w Teresinie, inspektor Marzena Rucińska, tel. 46 8642557, email: ochronasrodowiska@
teresin.pl

Redakcja
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Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. przy przejazdach pociągami KM, 
pasażerowie będą mogli korzystać z oferty specjalnej, Biletu Turysty.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nie-
ograniczonej liczby przejazdów pociągami KM, przez 3 dowolnie wy-
brane dni w terminie ważności biletu, na obszarze ograniczonym sta-
cjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, 

Czeremcha, Łuków, 
Dęblin, Skarżysko-

-Kamienna, Drzewica. 
Bilet ma 10-dniowy 
termin ważności, licząc 
od daty wydania lub 
daty wskazanej przez 
podróżnego. Z biletem 
wydawany jest karnet, 
na którym w kasie bi-
letowej lub u kierow-
nika pociągu KM (na 
zasadach określonych 
w warunkach taryfo-
wych oferty) można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

Bilet Turysty można kupić w kasach biletowych i biletomatach za 67 
zł. Szczegółowe zasady korzystania z oferty można znaleźć na stronie 
oferty: BILET TURYSTY oraz pod numerem call center 22 364 44 44.

Dodatkowo z Biletem Turysty, otrzymamy zniżkę na zwiedzanie 
placówek partnerskich akcji Koleją do Kultury. Lista partnerów wraz 
z informacją o wysokości zniżek znajduje się na stronie internetowej 
akcji: KOLEJĄ DO KULTURY.

Źródło: Koleje Mazowieckie

8 lipca druhowie 
z OSP w Budkach Pia-
seckich otrzymali do-
tację z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w  War-
szawie w ramach 
programu „Zapobie-
ganie zagrożeniom 
środowiska i poważ-
nym awariom oraz 
usuwanie ich skutków 
poprzez zakup sprzę-
tu ratowniczego” na 
łączną kwotę ponad 
15 tysięcy zł.

– Niezmiernie miło 
nam poinformować, że 
nasza jednostka otrzy-
mała dotację w wysokości 15 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie na zakup 
nowego umundurowania bojowego. Kwota ta pokrywa aż 75% kosztów 
związanych z realizacją całego zadania „Zakup ubrań specjalnych typu 
Nomex”. Łączny koszt zakupu wyniesie niespełna 21 000 zł! Pozostałe 
środki pochodzą z funduszu wsi sołectwa Nowa Piasecznica oraz Gminy 

Teresin – poinformował pre-
zes OSP w  Budkach Piasec-
kich Grzegorz Bylicki.

Celem tego wsparcia jest 
unowocześnienie wyposaże-
nia ratowniczego służb po-
wołanych do zapobiegania, 
ograniczania i likwidacji 
nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska i poważnych 
awarii, umożliwiającego 
zwiększenie skuteczności 
działania. Dzięki wsparciu 
Funduszu jednostka z Bu-
dek Piaseckich zakupi sprzęt 
ochrony osobistej straża-
ków, tj. ubrania specjalne 
typu NOMEX. Dzięki temu 
wsparciu druhowie będą 
mieli możliwość jeszcze lep-

szej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska.
Druhom z OSP w Budkach Piaseckich gratulujemy operatywności i 

wielkiego zaangażowania na rzecz niesienia pomocy.
Redakcja

Foto: FB OSP Budki Piaseckie

OSP Budki Piaseckie z dofinansowaniem 
z funduszu ochrony środowiska

Zwiedzaj mazowsze z biletem 
turysty kolei mazowieckich
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Wiem, że mieszkańcy Teresina, podróżujący Kolejami Mazowiecki-
mi na naszej trasie, mają powody do narzekania i odczuwania zazdrości 
wobec innych mieszkańców województwa. W czasie gdy podróżni na 
linii skierniewickiej, modlińskiej, czy tłuszczańskiej wracają po pracy 
do domów komfortowymi, klimatyzowanymi składami typu Impuls, 
Elf, czy EN57AL, my (za wyjątkiem Mazovi) jedziemy często tzw. mi-
krofalami, czy piekarnikami, pozbawionymi klimatyzacji i jednocześnie 
możliwości pełnego otwarcia okien.

Na szczęście, ta rzeczywistość powoli odchodzi do przeszłości. 
Otóż, od 15 lipca na naszej linii pojawił się zupełnie nowy pociąg, 
który jeszcze pachnie nowością. Nazywa się FLIRT. Brzmi sympa-
tycznie, prawda? Jest to skrót od niemieckiej nazwy Flinker Leich-
ter Innovativer Regional Triebzug czyli: Szybki, Lekki, Nowoczesny 
Pojazd Regionalny. Co można więcej o nim powiedzieć? Długo by 
wymieniać. Jest to pociąg jednoprzestrzenny, klimatyzowany, osią-
gający prędkość 160km/h wyposażony w urządzenia informacji wi-
zualno-dźwiękowej i bezprzewodowy dostęp do internetu. Jest wy-
posażony w wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, platformę dla osób z 
niepełnosprawnościami, miejsce dla wózków inwalidzkich, dziecięcych 
i rowerów, nowoczesne toalety oraz interkom umożliwiający kontakt 
pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej, a także defibrylatory AED. 
Pociągi składają się z 5 członów (dotychczasowe pociągi jeżdżące na 
trasie Warszawa – Sochaczew – Łowicz mają 3 człony).

Na ten moment dla naszej linii wyprodukowany i odebrany jest 
jeden taki skład. Docelowo będzie ich 12 sztuk, co pozwoli w więk-
szości zastąpić obecny, wyeksploatowany tabor. Pociągi produko-
wane są w Siedlcach przez szwajcarską firmę Stadler, która słynie z 
niezwykłej jakości i niezawodności swoich produktów. Z artykułów 
prasowych można się dowiedzieć, iż produkcja postępuje szybko i 
już niedługo do ruchu będą włączane kolejne składy.

Różnica w komforcie jest niesamowita, ta cichość, przyspieszenie, 
wytłumienie drgań, wygodne fotele. Jedynie do czego mógłbym się 
przyczepić, to umiejscowienie wieszaków na rowery w środku pocią-

gu, gdzie po ich zawieszeniu, ciężko jest przejść przez pociąg. Poza tym 
przyzwyczajono pasażerów, że rowery wozi się z tyłu lub na początku 
składu, więc może to powodować w początkowym okresie eksploatacji 
zamieszanie. To jedyny minus, który przy tak dużej ilości zalet, nie ma 
dużego wpływu na ostateczną ocenę. Dlatego zachęcam do podróżo-
wania tym bardzo komfortowym pojazdem! W tym celu przedsta-
wiam rozkład, na których połączeniach aktualnie można spotkać ten 
nowoczesny skład.

Szymon Jaworski 
źródło: http://www.teresin24.pl/flirtem-do-teresina-

zupelnie-nowy-pociag-w-naszych-stronach/

FLIRTem do Teresina – zupełnie nowy 
pociąg w naszych stronach

Dni robocze
Sochaczew 6.06 11.19 16.22 Warszawa 

Śrdm.
8.47 14.18 23.28

Teresin 6.17 11.30 16.33 Teresin 9.35 15.04 00.14

Warszawa 
Śrdm.

6.55 12.18 17.18 Sochaczew 9.46 15.14 00.24

Weekendy
Sochaczew 5.51 11.19 16.22 Warszawa 

Śrdm.
8.47 14.18 20.28

Teresin 6.02 11.30 16.33 Teresin 9.35 15.04 21.14

Warszawa 
Śrdm.

6.48 12.18 17.18 Sochaczew 9.46 15.14 21.31
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Absolutorium dla Zarządu, zmiany w statucie oraz dofinan-
sowanie trzech kolbiańskich wydarzeń – to najważniejsze tematy 
kolejnego spotkania delegatów Zduńskiej Woli, Pabianic, Teresina 
oraz Oświęcimia, które odbyło się 25 czerwca b.r. w Częstochowie.

Najważniejszym punktem Zjazdu była dyskusja nad sprawozda-
niem merytorycznym i finansowym Zarządu za 2019 rok. Delegaci 
pozytywnie ocenili sprawozdanie finansowe oraz pracę Zarządu, pod-
kreślając modyfikację formuły „MaksyMili”, która będzie miała inny 
charakter w każdej z kolbiańskich gmin. Na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej delegaci udzielili Zarządowi absolutorium. Zmieniony został 
skład Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzono poprawki do Statutu. 
Najważniejszy dokument Stowarzyszenia nie był zmieniany od po-
czątku jego istnienia, czyli od 2008 roku. Jedna z poprawek umożliwia 
posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania w systemie on–line w czasie 
zagrożenia epidemicznego. Delegaci pozytywnie rozpatrzyli wnioski 
o dotacje na organizację Spotkania Dzieci – Małych Rycerzy w Nie-
pokalanowie, Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kolbiańskich 
,,Maksymilianalia” oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepo-
kalanów we Wrocławiu.

Marek Jaworski
Przewodniczący Zarządu

W Gminie Teresin, podobnie jak w całym kraju, zwycięstwo w II turze wyborów odniósł ubiegający się o reelekcję Prezydent Andrzej Duda, 
uzyskując 60,1% głosów. Frekwencja podczas tej tury wyborów była w naszej gminie rekordowa (najwyższa w powiecie sochaczewskim) i wyniosła 
70,96%.

Gratulacje obu kandydatom złożył na FB wójt Gminy Teresin Ma-
rek Olechowski:

- I po wyborach. Przed chwilą PKW podała wyniki prawie ze wszyst-
kich obwodowych komisji wyborczych w kraju i zagranicą. Gratulujemy 
Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie reelekcji! Gratulujemy Panu 
Rafałowi Trzaskowskiemu doskonałego wyniku wyborczego. Gratuluję 
Polakom doskonałej frekwencji - ponad 68 procent! Wygrała Demo-
kracja! Serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Teresin za tłumne 
przybycie do urn wyborczych! Frekwencja gminna to 70,96%! Jako 
miejscowości, najwięcej głosujących było w Teresinie 74,41%, a frekwen-
cja w  teresińskiej komisji nr 3 to 75,58%!  Niestety polityczny podział 
Polaków jest jeszcze głębszy i to rolą PREZYDENTA WSZYSTKICH 
OBYWATELI RP jest zasypywanie tych okopów. Liczymy na to Panie 
Prezydencie, że sprosta Pan temu zadaniu! Liczą na to Samorządy i nasi 
Mieszkańcy! POWODZENIA!

Redakcja
Foto: FB Andrzeja Dudy
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Zwycięstwo Andrzeja Dudy i rekordowa 
frekwencja w II turze wyborów prezydenckich

XXIII zjazd delegatów Gmin Kolbiańskich
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Od 1.07.2020 r. można skła-
dać wnioski o dofinansowanie 
w Programie Priorytetowym 

„Moja Woda” na lata 2020-2024. 
To wspólna inicjatywa Mini-
sterstwa Klimatu, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wo-
jewódzkich funduszy.

– Program pozwoli sfinansować 
aż 20 tys. instalacji przydomowej 
retencji. Szacujemy, że przydomo-
we inwestycje spowodują zatrzy-
manie 1 mln metrów sześciennych 
rocznie w miejscu opadu wody, a 
więc na prywatnych działkach. 
To oznacza, że milion metrów 
sześciennych bardzo cennej wody 
odciąży kanalizację i zmniejszy 
ryzyko podtopień w wyniku desz-
czów nawalnych – mówił minister 
klimatu, Michał Kurtyka podczas 
inauguracji programu.

Kto i na co może uzyskać do-
finansowanie?

Program skierowany jest osób 
fizycznych, będących właścicie-
lami lub współwłaścicielami nie-
ruchomości, na której znajduje 
się budynek mieszkalny jedno-
rodzinny (może być nowo budo-
wany) z kompletnym systemem 
orynnowania dachu (uwaga: przy 
nowo budowanych domach na 
dzień składania dokumentów 
rozliczeniowych wymagane bę-
dzie potwierdzenie uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie).

Finansowanie z Programu „Moja Woda” 
obejmuje zakup, montaż, budowę i urucho-
mienie instalacji, które pozwolą na zagospo-
darowanie wód opadowych (czyli popularnej 

„deszczówki”), jak i wód roztopowych. Przy-
kładowe elementy takich inwestycji, które 
mogą być objęte dofinansowaniem, to:

• przewody odprowadzające wody opado-
we zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego, podziemnego, otwartego lub 
zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

• instalacja rozsączająca,
• zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyj-

ne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, 
nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, 
podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),

• elementy do nawadniania lub innego wy-
korzystania zatrzymanej wody.

Jakie są warunki przystąpienia do Pro-
gramu?

Dokumenty można składać w okresie od 1 
lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. w Wojewódz-
kim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie lub do wyczer-

pania się środków. Dofinansowanie można 
otrzymać na inwestycje, które zostały rozpo-
częte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie 
nie może być zakończone przed datą złożenia 
wniosku.

Środki z Programu są przyznawane w 
formie bezzwrotnej dotacji, która może 
wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5 000 złotych w ramach jednego 
wniosku.

Jak można otrzymać środki z Programu 
„Moja Woda”?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie 
należy:

1) Założyć konto w Portalu Beneficjenta na 
stronie https://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy 
wnioskodawców posiadających już konto w 
portalu beneficjenta). Po aktywacji konta bę-
dzie można się zalogować i korzystać z portalu.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny 
formularz PDF wniosku o dotację dla osób 
fizycznych na realizację przedsięwzięć mają-
cych na celu zwiększenie retencji wody opado-
wej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Por-
talu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełnia-

nia należy sprawdzić poprawność wpisanych 
danych,

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku 
do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PO-
DAWCZEJ – PDF” – dostępnej w Portalu Be-
neficjenta,

4) Wydrukować wypełniony formularz 
wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz 
z  dokumentami wymienionymi w spisie wy-
maganych załączników, znajdującym się na 
ostatnich stronach formularza wniosku, do 
siedziby Funduszu lub przesłać pocztą trady-
cyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału 
Zamiejscowego, w zależności od miejsca loka-
lizacji nieruchomości, na której realizowane 
będzie przedsięwzięcie.

Gdzie szukać informacji o Programie?
Szczegółowa lista inwestycji, na którą moż-

na otrzymać dofinansowanie oraz wymagane 
dokumenty i załączniki są opisane w Progra-
mie „Moja Woda” na stronach Wojewódzkie-
go Funduszu w Warszawie.

Źródło: WFOŚiGW w Warszawie

Ruszył nabór wniosków  
do programu „moja woda”
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SESJA XXV
We wtorek, 23 czerwca 

odbyła się XXV sesja Rady 
Gminy Teresin. Obradom 
przewodniczył Bogdan 
Linard. Mając na uwa-
dze zachowanie środków 
ostrożności w czasie epide-
mii, radni oraz pracownicy 
Urzędu Gminy przed wej-
ściem na salę obrad otrzy-
mali maseczki oraz ręka-
wiczki ochronne. 

Radni zatwierdzili pro-
tokół Komisji Rewizyjnej 
z kontroli Teresińskiego 
Ośrodka Kultury w  zakresie 
wykorzystania dotacji pod-
miotowej udzielonej z budże-
tu gminy w roku 2019.

 – Kontrolując wykorzystanie dotacji pod-
miotowej udzielonej z budżetu gminy w roku 
2019, nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidło-
wości, a środki zostały wykorzystane bardzo do-
brze – podsumowała kontrolę przewodnicząca 
komisji Danuta Olejnik.

Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie 
przez Gminę Teresin na rzecz mienia komu-
nalnego dwóch działek w obrębie Nowych 
Gnatowic z przeznaczeniem pod teren drogi 
gminnej. Jak poinformowała kierownik Refe-
ratu Mienia i Środowiska Joanna Szymańska, 
koszty związane z nabyciem tych gruntów 
(2840 zł) pokryte zostaną z budżetu Gminy 
Teresin.

Podjęta została uchwała w sprawie likwi-
dacji dotychczasowej aglomeracji Teresin 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tere-
sin. – Zmiana aglomeracji spowodowana jest 
wyłączeniem z jej granic miejscowości dotąd 
nieskanalizowanych (Teresin Gaj, Seroki Parce-
la) oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji 
wyrażonej w RLM (4928 mieszkańców) – wy-
jaśniła podczas obrad kierownik Szymańska. 
W związku z powyższym Rada Gminy Teresin 
jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą likwi-
dacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin.

W trakcie obrad XXV sesji Rady Gminy 
dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Teresin na lata 2020–2031, 
a także zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Teresin na rok 2020. – Największa zmiana 
w WPF polega na tym, że w zadaniu „Urządze-
nie terenu rekreacyjno – parkowego w miejsco-
wości Granice” zmniejsza się limit wydatków 
w roku 2020 o kwotę 1.074.000,00 zł do kwo-
ty 200.000,00 zł. Inwestycje w  parku zostały 
ograniczone do stworzenia projektu, dlatego 
też 1.074.000,00 zł wraca do budżetu Gminy 
i  jest rozdysponowany na zadania tegoroczne. 
W dochodach wprowadzamy 135.000,00 zł jako 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w 
miejscowości Maurycew, 573.968,00 zł z  do-
tacji na klasy przedszkolne, 19.665,00 zł z od-
szkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzenia 

infrastruktury drogowej należącej do Gminy 
oraz 8.453,12 zł z dotacji na likwidację azbe-
stu. W wydatkach 235.000,00 zł przeznaczamy 
na remonty dróg. Zostaną one przeprowadzone 
w Skrzelewie, Pawłówku, Nowych Gnatowicach, 
Teresinie Gaju i Starych Paskach. Na kwotę 
798.155,00 zł opiewa nowe zadanie inwestycyj-
ne „Przebudowa drogi gminnej nr 380”. Ponad-
to dokonujemy zmian w funduszach sołeckich 
sołectw Gaj i Seroki Wieś. Dokonujemy także 
niezbędnych zmian w dotacjach podmiotowych 
na rok 2020 dla przedszkoli – poinformowała 
skarbnik Gminy Agnieszka Rosa.

Przewodnicząca Danuta Olejnik przed-
stawiła sprawozdanie z działalności Komisji 
rewizyjnej za 2019 rok. W ramach swoich 
kompetencji komisja dokonała analizy i oce-
ny wykonania budżetu za rok 2018 i I półro-
cze roku 2019. Przeprowadziła dwie kontrole: 
Gminnej Biblioteki Publicznej i realizacji in-
westycji gminnej „Budowa chodnika przy uli-
cy Krańcowej w Paprotni”. Wszystkie zadania 
zostały wykonane i zatwierdzone przez Radę 
Gminy. Sprawozdanie zostało przyjęte jedno-
głośnie.

W kolejnym punkcie obrad dyrektor Marek 
Misiak przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej za 2019 rok. W jego ocenie jakość uzdat-
nianej wody i oczyszczonych ścieków jest 
zgodna z normami wynikającymi z odpowied-
nich przepisów. Wszystkie stacje uzdatniania 
wody (w Granicach, Piasecznicy, Maurycewie 
i Serokach) są w dobrym stanie technicznym. 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ulega czę-
stym awariom, co spowodowane jest korozją 
metalowych elementów. Jak podkreślił dyrek-
tor Misiak wszystkie te awarie usuwane są we 
własnym zakresie przy użyciu posiadanego 
sprzętu specjalistycznego. Zwrócił uwagę rad-
nych na fakt, że ciągniki, które znajdują się na 
wyposażeniu GZGK, eksploatowane są inten-
sywnie i wymagają częstych napraw, dlatego 
w  najbliższym czasie trzeba będzie przezna-
czyć odpowiednie środki finansowe na zakup 
nowego, mniej awaryjnego sprzętu. – W  naj-
bliższym czasie chcielibyśmy urealnić opłaty 

za wodę i ścieki, ale mamy 
problem z Wodami Polskimi, 
które nie odpowiadają na na-
sze monity. Urealnienie kwo-
ty tych opłat wynika przede 
wszystkim ze wzrostu cen 
energii elektrycznej oraz opłat 
środowiskowych. Planujemy 
podwyżkę o 40 groszy, co da-
łoby cenę 1,20 zł za m3 wody 
i  ścieków. Dyrektor Misiak 
podkreślił jednocześnie, że 
przy dotychczasowej eksplo-
atacji możemy być spokojni 
o wodę dostarczaną dla po-
trzeb socjalnych. Sprawozda-
nie przyjęto jednogłośnie.

SESJA XXVI
W czwartek 2 lipca 2020 

r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Teresin, 
w programie której znalazł się m.in. projekt 
uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

Radni przy podejmowaniu uchwały byli 
skazani na wysokość opłat wynikających z roz-
strzygniętego przetargu. Gminna gospodarka 
odpadami powinna się równoważyć, tzn. zbie-
rane od mieszkańców opłaty muszą wystar-
czyć na pokrycie kosztów obsługi operatora 
wyłonionego w drodze przetargu. Większość 
samorządów w Polsce boryka się z podobnym 
problemem drastycznych podwyżek opłat za 
wywóz odpadów komunalnych. Ceny dykto-
wane są przez firmy zajmujące się ich odbio-
rem. Samorząd lokalny jest tu tylko pośredni-
kiem w przekazywaniu opłat od mieszkańców 
dla firmy zajmującej się wywozem odpadów 
z terenu gminy.

 – Odbył się kolejny przetarg na odbiór odpa-
dów komunalnych. Poprzednia umowa została 
przedłużona o trzy miesiące i to wyczerpywa-
ło nasze możliwości zamówień z wolnej ręki 
z firmą Remondis, która zgodziła się jeszcze po 
starych cenach obsługiwać mieszkańców naszej 
gminy. Ostatni przetarg, który miał miejsce 
w poniedziałek 29 czerwca, był dwuetapowy. 
W  pierwszym etapie oferty przetargowe zgło-
siły trzy firmy, z czego jedna musiała zostać 
odrzucona z przyczyn formalnych. W drugim 
na placu boju pozostały dwie: firma Partner, 
której propozycja obsługi naszych mieszkańców 
wynosiła 53,02 zł i Remondis oferujący kwotę 
37,43  zł. Te dwie firmy zaproszono do aukcji, 
w której rywalizowały o jak najniższą cenę ob-
sługi naszej gminy. Zwycięzcą przeprowadzonej 
aukcji została firma Partner, której ostateczna 
kwota to 30, 90 zł – poinformował wójt Marek 
Olechowski.

Mieszkańcy Gminy Teresin muszą teraz 
liczyć się z podwyżką opłat za wywóz śmieci. 
Zaczną one obowiązywać od 1 sierpnia 2020 
roku. I tak nowe stawki wynosić będą:

– 30,90 zł miesięcznie od jednej osoby za 
odpady segregowane,

Z prac rady Gminy Teresin
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– 92,70 zł miesięcznie od jednej osoby, je-
żeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób se-
lektywny. 

Radni postanowili także, że osoby, które 
kompostują bioodpady, będą zwolnione 
z części opłat w wysokości 10% od miesięcz-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, co daje miesięczną stawkę na 
mieszkańca 27,81 zł.

– Jest to najniższa stawka zaoferowana we 
wszystkich przetargach, jakie miały miejsce 
w ostatnim półroczu. W porównaniu do stawek 
oferowanych w unieważnionych przetargach 
(53, 37 i 34 zł), kwota 30,90 zł jest zdecydowa-
nie najniższą i  najkorzystniejszą ofertą. Mam 
nadzieję, że nowy operator spełni oczekiwania 
mieszkańców, co do jakości świadczonych usług. 
Zapewniam, że obsługa mieszkańców przez 
nową firmę będzie ściśle monitorowana i  kon-
trolowana przez pracowników Urzędu Gminy – 
wyjaśnił wójt Olechowski, prezentując projekt 
uchwały.

Podjęcie uchwały wynika ze zmian w kra-
jowych przepisach dotyczących gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz w oparciu o 
koszty konieczne do ponie-
sienia na realizację umowy 
na świadczenie usługi od-
bierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Teresin oraz innych 
kosztów ponoszonych przez 
gminę w tym zakresie. Wpły-
wy z opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalny-
mi pokrywać muszą koszty 
związane z funkcjonowaniem 
systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi – czy-
tamy w uzasadnieniu uchwały.

Do końca lipca wszy-
scy mieszkańcy otrzymają 
pełną informację o nowych 
stawkach. W tym czasie zbierane będą także 
deklaracje i  podpisywane umowy z nowym 
odbiorcą, który musi zapewnić mieszkańcom 
odpowiednie kosze na śmieci.

Radni przyjęli także wzór deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz tryb ich składania za po-
mocą środków elektronicznych.

„Raport z realizacji strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych na terenie Gmi-
ny Teresin za 2019 rok”

Radni przyjęli „Raport z realizacji strategii 
rozwiązywania problemów społecznych na te-
renie Gminy Teresin za 2019 rok”, który przed-
stawił specjalista pracy socjalnej GOPS w Te-
resinie Daniel Klemczak. Strategia wskazuje 
przede wszystkim kierunki działań w sferze 
poprawy warunków życia i funkcjonowania 
mieszkańców gminy. Odpowiada na pytania, 
jak rozwijać współpracę z różnymi podmio-
tami życia społecznego oraz jak wykorzystać 

posiadane zasoby do realizacji poszczególnych 
celów strategicznych. Autorzy starali się stwo-
rzyć dokument stanowiący system szerokiego 
wsparcia społecznego dla mieszkańców Gmi-
ny Teresin. Z prowadzonej analizy wynika, iż 
działania Strategii są realizowane. Przedsta-
wiony radnym dokument ma charakter opiso-
wy (liczne zestawienia, tabele), ilustruje ogół 
zidentyfikowanych przedsięwzięć, realizo-
wanych w Gminie Teresin od czasu uchwale-
nia Strategii. Dzięki temu możemy zauważyć 
sprawność działania zaangażowanych instytu-
cji oraz efekty tych działań.

Raport został przyjęty przez radnych jed-
nogłośnie.

Współpraca Gminy Teresin z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na rok 2019

Rada Gminy przyjęła następnie sprawozda-
nie z realizacji „Programu współpracy gminy 
Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożyt-
ku publicznego na 2019 rok”. Przypomnijmy, 
że jest to jeden z podstawowych dokumentów 

określających zakres i zasady współdziała-
nia samorządu z podmiotami prowadzącymi 
działalność w sferze pożytku publicznego. Sto-
pień realizacji założeń programu przedstawiła 
radnym pełnomocnik wójta ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i  kierownik 
Referatu ds. Obywatelskich w Urzędzie Gminy 
Teresin Joanna Milczarek.

Na realizację zadań zawartych w programie 
współpracy zostały zaplanowane w budżecie 
środki finansowe w wysokości 22 tys. zł. Prio-
rytetowymi zadaniami, które Gmina Teresin 
zrealizowała w 2019 roku we współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go były: działalność na rzecz seniorów, wspo-
maganie działań na rzecz integracji kulturowej 
i społecznej osób starszych, działania na rzecz 
wspierania osób dotkniętych chorobą nowo-
tworową oraz działalność w zakresie organi-
zacji otwartego turnieju szachowego. – Ogło-
szone były cztery konkursy. Do trzech z nich 

swój akces zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół 
Mieszkańców Gminy Teresin Impuls i w sumie 
otrzymało na swoją działalność 18.500 zł. Każ-
de z tych działań zostało zrealizowane i prawi-
dłowo rozliczone – powiedziała kierownik Mil-
czarek. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Bi-
blioteki Publicznej za 2019 rok

Radni wysłuchali sprawozdania z działal-
ności Gminnej Biblioteki Publicznej, które 
złożyła kierownik jednostki – Aleksandra 
Starus. Dyrektor Biblioteki przedstawiła ra-
port wypełniony statystyką czytelniczą, rozli-
czeniem budżetu oraz danymi o zakupionym 
księgozbiorze i jego stanie na koniec 2019 
roku. W okresie sprawozdawczym placówka 
wzbogaciła się o 2132 woluminy. GBP posiada 
zbiór literatury na kasetach audio i wideo. 55 
woluminów to audiobooki. Czytelnicy mogą 
korzystać z wydawnictw w języku angielskim. 
W księgozbiorze znajdują się też pozycje dla 
osób słabowidzących. Biblioteka prenumeru-
je łącznie 13 tytułów prasowych. Utworzono 
zbiór książek biblioterapeutycznych. W 2019 
r. GBP w Teresinie oraz jej filia w Szymanowie 

i punkt Dworzec TO.Kultura 
prowadziły działalność słu-
żącą zaspokajaniu potrzeb 
oświaty, kultury i informacji. 
Gromadziły, opracowywały 
i udostępniały zbiory, or-
ganizowały liczne imprezy 
kulturalne, współpracowały 
z  innymi instytucjami oraz 
popularyzowały zbiory i usłu-
gi biblioteczne. Odbywały 
się lekcje biblioteczne dla 
uczniów szkół z terenu Gmi-
ny Teresin. W ramach statu-
towej działalności GBP orga-
nizowano kiermasze książek 
i  wystawy, spotkania autor-
skie oraz regularne spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Biblioteka była także orga-

nizatorem ogólnopolskich akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” oraz Narodowe Czytanie 2019. 
W ramach Programu Wieloletniego „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 

– 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z budżetu państwa Gminna Biblioteka 
Publiczna w Teresinie otrzymała w roku 2019 
dofinansowanie w kwocie 12850 zł.

Radni przyjęli przedstawione sprawozda-
nie jednogłośnie.

Redakcja

Projekty uchwał są zamieszczone na stro-
nie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Te-
resin” – „Projekty uchwał”. 

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie 
bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” 

– „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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#liczysięrolnictwo
W terminie od 1 września do 30 listopa-

da 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się 
Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział 
w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny 
jest jedynym badaniem statystycznym dostar-
czającym szerokiego zakresu informacji o go-
spodarstwach rolnych na wszystkich szcze-
blach podziału terytorialnego kraju. Dane ze 
spisu są wykorzystywane do oceny zastosowa-
nych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej 
Polityki Rolnej. 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu 
Rolnego:

 ■ zapewnienie bazy informacyjnej o gospo-
darstwach rolnych i związanych z nimi go-
spodarstw domowych, koniecznej dla reali-
zacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi;

 ■ dostarczenie informacji niezbędnych do 
planowania polityki żywnościowej, trendów 
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;

 ■ analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na 
przestrzeni ostatnich 10 lat;

 ■ wykonanie zobowiązań Polski w zakresie 
dostarczenia informacji na potrzeby orga-
nizacji międzynarodowych – EUROSTAT, 
FAO, OECD;

 ■ aktualizacja statystycznego rejestru gospo-
darstw rolnych i przygotowanie operatów 
do pogłębionych badań reprezentacyjnych 
z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie 

spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych 

w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do 
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane doty-
czące m.in.:

 ■ osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 ■ położenia gospodarstwa na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych,

 ■ osobowości prawnej,
 ■ typu własności użytków rolnych,
 ■ produkcji ekologicznej,
 ■ rodzaju użytkowanych gruntów,
 ■ powierzchni zasiewów według upraw,
 ■ powierzchni nawadnianej,
 ■ zużycia nawozów mineralnych i organicz-
nych,

 ■ pogłowia zwierząt gospodarskich według 
grup wiekowo-użytkowych,

 ■ rodzaju budynków gospodarskich,
 ■ liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie 
rolnym,

 ■ wkładu pracy w gospodarstwo rolne użyt-
kownika i członków jego gospodarstwa do-
mowego oraz pracowników najemnych.
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach 

indywidualnych oraz w gospodarstwach 
rolnych osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości praw-

nej. W przypadku gospodarstw rolnych osób 
fizycznych (gospodarstw indywidualnych) 
spisem rolnym zostaną objęte wszystkie go-
spodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków 
rolnych i więcej, a także gospodarstwa o po-
wierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych pro-
wadzące działy specjalne produkcji rolnej lub 
produkcję rolną o następującej skali:

0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
0,5 ha – dla krzewów owocowych,
0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
0,5 ha – dla chmielu,
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
0,1 ha – dla tytoniu,
5 sztuk – dla bydła ogółem,
20 sztuk– dla świń ogółem,
5 sztuk – dla loch,
20 sztuk – dla owiec ogółem,
20 sztuk – dla kóz ogółem,
100 sztuk – dla drobiu ogółem,
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywa-

nych w warunkach fermowych,
20 pni – dla pszczół.
Ogrody działkowe nie spełniają powyż-

szych kryteriów, więc nie będą objęte spisem 
rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzo-
ny spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu po-
wszechnego będzie samospis internetowy 

– każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we 
własnym domu, na własnym urządzeniu ma-
jącym połączenie z  Internetem, za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego. Uzupełniającą metodą udzia-
łu w spisie będzie wywiad telefoniczny (prze-
prowadzany przez rachmistrza telefonicznego) 
oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany 
przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne pod warunkiem, że po-
zwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kra-
ju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu 
do Internetu będą mieli zapewniony dostęp 
do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt kom-
puterowy z  dostępem do Internetu w lokalu 
gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez 

GUS badania statystyczne, realizowane są 
w oparciu o nowoczesne techniki teleinforma-
tyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie 
bezpieczeństwa stosowane przez statystykę 
publiczną spełniają najwyższe standardy bez-
pieczeństwa i zapewniają pełną ochronę gro-
madzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obo-
wiązane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpieniem do pracy rach-
mistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy 
statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 
Następnie na ręce właściwego komisarza spi-
sowego składają pisemne przyrzeczenie nastę-
pującej treści: „Przyrzekam, że będę wykony-
wać swoje prace na rzecz statystyki publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową 
statystyka, a poznane w czasie ich wykonywa-
nia dane jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich.” 

Dane pozyskane podczas spisów mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze-
stawień i  analiz statystycznych oraz do aktu-
alizacji operatów do badań statystycznych pro-
wadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych 
uzyskanych w spisach dla innych niż podane 
celów jest zabronione, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej. 

Organizacja prac spisowych w gminach
W gminie (mieście) pracami spisowymi 

kieruje wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta – jako gminny komisarz spisowy. Zastęp-
cą gminnego komisarza spisowego jest osoba 
wyznaczona przez gminnego komisarza spiso-
wego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór 
kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym dostęp-

ne są na stronie internetowej: https://spisrolny.
gov.pl/.

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie 
Statystycznym w Warszawie

ul. 1 sierpnia 21, 02-134 Warszawa
Tel.:  48 22 464 20 00 
e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl
warszawa.stat.gov.pl
Prosimy wszystkich rolników o przekazy-

wanie informacji o spisie rolnym. 
Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Powszechny spis rolny 2020
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ZŁOMBOL to nie tylko auta, naprawy 
i dalekie wyjazdy. ZŁOMBOL to przede 
wszystkim chęć niesienia pomocy. Miłość 
do starych samochodów w tym przypad-
ku świetnie łączy się ze wspieraniem dzieci 
z  domów dziecka. Od lat udowadniają to 
uczestnicy charytatywnego rajdu ZŁOM-
BOL. Akcja, którą kilkanaście lat temu roz-
poczęli zapaleńcy z Górnego Śląska, co roku 
przyciąga liczne ekipy z Polski i zagranicy. 
Wśród nich jest również Załoga Bondar 
Team – Teresin Złombol.

Za kulisami największego rajdu charyta-
tywnego na świecie dzieje się wiele ciekawe-
go. Tegoroczny Rajd Złombol miał prowadzić 

przez Czechy, Sło-
wację, Węgry, Serbię, 
Rumunię, Bułgarię 
do Turcji, jednak z 
powodu CO-VID 19 
został odwołany. Nie 
znaczy to, że zaprze-
stano pomocy potrze-
bującym. Pomoc ta w 
tym roku została skie-
rowana bezpośrednio 
do dzieci wychowy-
wanych w rodzinach 
zastępczych. Po kon-
sultacjach z  kierow-

nictwem Rajdu Złombol 
wybrano konkretną ro-
dzinę, do której pomoc 
ta trafiła.

– Nasza załoga posta-
nowiła wesprzeć rodzinę 
zastępczą Państwa Mał-
gorzaty i Stanisława, któ-
ra wychowuje czwórkę 
dzieci. Pani Małgorzata 
wysłała nam listę naj-
potrzebniejszych rzeczy. 

Dzięki ludziom o wielkich sercach udało się 
nam listę tę zrealizować. Radość dzieci była 
bezcenna. Minę pani Małgorzaty po otwarciu 

„Bączka”, będziemy pamiętać do końca życia. 
Pojawiło się ogromne wzruszenie i łzy. Trudno 
było zapanować nad emocjami i my też się po-
płakaliśmy – relacjonuje kapitan załogi Paweł 
Przedpełski.

Członkowie teresińskiej złombolowej ekipy 
bardzo dziękują wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w dzieło pomocy.

Redakcja
Foto: Fb Bondar Team – Teresin Złombol

Kiedyś podano jej pomoc-
ną dłoń. Dzięki wielkiemu 
wsparciu fanów, ale przede 
wszystkim mieszkańców Gminy 
Teresin oraz powiatu sochaczew-
skiego, dziś może cieszyć się ży-
ciem i z nadzieją patrzeć w przy-
szłość. Dlatego chętnie włącza się 
w pomoc innym, potrzebującym 
wsparcia, tak jak ona niedawno. 
Maja Kapłon aktywnie wspiera 
akcję „Ratujemy Roskę”.

Wczesną wiosną przeszła 
w  Nowym Jorku skomplikowaną 
operację kręgosłupa. Teraz mozolnie odbudo-
wuje nadwątlone długoletnią chorobą zdrowie. 
Przed nią co najmniej roczna rehabilitacja, ale 
uskrzydlona udanym powrotem do normalne-
go życia, ze wzmożoną energią wraca do tego, 
co stanowi sens jej życia – tworzenia piosenek. 
Pisze teksty, śpiewa, nadrabia zaległości w spo-
tkaniach z przyjaciółmi i znajomymi.

– Na zewnątrz jest uśmiech i to mojemu 
wnętrzu bardzo pomaga się regenerować, ale po 
prostu potrzeba czasu, by wszystko dokładnie 
się poukładało. Cieszę się tym, że głos wrócił 
do dobrego stanu. Przepona po raz pierwszy 
ma tak wielkie zadanie, bo moje wnętrze się 
powiększyło, wydłużyło i to nie jest proste, by 
ją utrzymać w takim układzie jak kiedyś. Bar-
dzo dużo wysiłku potrzebuję, by ten głos z siebie 
wydobyć. Ale jest coraz lepiej, powraca większa 
kontrola głosu, bardzo się tym cieszę.

Artystka zapowiada premierę nowej płyty. 
W sieci możemy obejrzeć zapowiadający ją te-
ledysk i okładkę singla. Na Facebooku i Insta-
gramie dzieli się z nami swoimi muzycznymi 
projektami i planami na przyszłość. Nie zapo-
mina jednak o tych, którzy kiedyś udzielili jej 
wsparcia.

– Liczę na Wasze dobre serduszka! Magda 
i  jej córcia odwiedziły mnie przed operacją 
i wręczyły transparent, który dodał mi otuchy... 
I udało się! Wierzę, że i tu się uda... Tak niewie-
le brakuje!

Może znajdziecie tu coś dla siebie? Może 
czymś podzielicie? Przy okazji pomagając 
Magdzie zachować życie i radość z chwil spę-
dzonych z  rodziną. Są rzeczy ważne… coś o 
tym wiem – zachęca do włączenia się do akcji 

„Ratujemy Roskę”, mieszkanki Gminy Teresin, 
mamy małej Hani, która od trzech lat walczy 

z rakiem piersi i ma szansę na nie-
refundowaną immunoterapię. Jej 
koszt to ponad 100 tysięcy złotych.

– Udało się wam pomóc mi i wie-
rzę, że teraz zbierzemy się, nawet 
naszą powiatową siłą i  pomożemy 
Magdzie Rosie, która zbiera na walkę 
z rakiem. Wiem, że macie dobre ser-
duszka, wejdźcie na stronę „Rakiem 
gardzę z  uśmiechem” – wchodzimy, 
śledzimy, pomagamy, no i  oczywiście 
zapraszam też na licytacje „Ratuje-
my Roskę” na FB. Wiem, ile jesteśmy 
w stanie zrobić, ile z siebie wykrzesać, 

wiem, że jest w nas taka siła. Razem damy radę.
Maja Kapłon wierzy w powodzenie akcji, 

tym bardziej, że jej sercem i mózgiem jest Asia 
Cieśniewska, która kolejny raz udowadnia, iż 
chcieć to móc.

– Jej moc, jej siła, potrafią zdziałać cuda. 
Mam nadzieję, że uda się tu coś zorganizować 
wspólnie, żeby jeszcze podbić zbiórki dla Magdy 

– dodaje artystka.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w li-

cytacjach, które dostępne są na grupie „Ra-
tujemy Roskę”. Pomóc można także poprzez 
portal siepomaga.pl. Wpłaty indywidualne 
można dokonywać na rachunek bankowy: 35 
2030 0045 1110 0000 0382 5640 BGŻ Paribas 
S.A. w tytule wpisując: Magdalena Rosa 8932 
Fundacja Studencka Młodzi Młodym

Redakcja
Foto: Instagram Mai Kapłon

Maja Kapłon zachęca do pomocy Magdzie Rosie

Bondar Team – Teresin Złombol 
pomaga rodzinom zastępczym
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Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy realizację zadania „In-
kubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”. 
Oferujemy nieodpłatne doradztwo ze specjalistami w zakresie prawa, 
księgowości i finansów, pozyskiwania środków, promocji oraz innych 
obszarach odpowiadających na potrzeby odbiorców.

Ponadto do końca roku będziemy organizować spotkania tema-
tyczne i webinaria o różnej tematyce, a także szkolenie dotyczące so-
cial media w NGO.

Wsparcie skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek or-
ganizacji pozarządowej i grup nieformalnych oraz osób zainteresowa-
nych podjęciem aktywności społecznej z obszaru realizacji zadania.

Elwira Koprowska – Skalska
koordynator projektu

Na Walnym Zebraniu Członków LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”, które odbyło się 
w  Gminnym Centrum Kultury „Parowo-
zownia” w Radziejowicach 29 czerwca br. 
wybrano władze Stowarzyszenia na kolejne 
3 lata. Prezesem Stowarzyszenia została jed-
nogłośnie wybrana Magdalena Podsiadły, 
która funkcję tą pełni od 2015 roku.

Gminę Teresin reprezentują:
 ■ Izabela Andryszczyk – Członek Zarządu;
 ■ Agnieszka Ptaszkiewicz – Rada – sektor 

społeczny;
 ■ Grażyna Starus – Rada – sektor społeczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej 
Woli działa na terenie trzech powiatów: gro-
dziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, 
a swoim zasięgiem obejmuje 10 gmin (Tere-
sin, Baranów, Sochaczew, Rybno, Nowa Sucha, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, 
Mszczonów, Żabia Wola). Do tej pory na reali-
zację strategii LSR udzielono dotacji na kwotę 
blisko 11 mln zł.

Aktualnie LGD „Zie-
mia Chełmońskiego” roz-
poczęła realizację zadania 

„Inkubator społeczeństwa 
obywatelskiego na Ziemi 
Chełmońskiego”, w ra-
mach którego oferowane 
jest nieodpłatne doradz-
two ze specjalistami w  za-
kresie prawa, księgowości 
i finansów, pozyskiwania 
środków, promocji oraz 
innych obszarach odpo-
wiadających na potrzeby 
odbiorców. Do końca roku 
będą również organizowa-
ne spotkania tematyczne i webinaria o różnej 
tematyce, a także szkolenie dotyczące social 
media w NGO. Wsparcie w ramach tego 
projektu skierowane jest do przedstawicieli 
i  przedstawicielek organizacji pozarządowej 
i  grup nieformalnych oraz osób zaintereso-
wanych podjęciem aktywności społecznej 

z  obszaru realizacji zadania. Zapraszamy na 
stronę internetową www.ziemiachelmonskie-
go.pl, gdzie znajdą Państwo bieżące informa-
cje o terminach i zasadach naborów wniosków, 
planowanych spotkaniach informacyjnych 
i szkoleniach dla wnioskodawców.

Izabela Andryszczyk

Wybrano nowe władze lokalnej grupy 
działania „Ziemia Chełmońskiego”

„Inkubator społeczeństwa obywatelskiego 
na Ziemi Chełmońskiego”
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Julia Kołodziejak, uczennica klasy III 
Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana 
Kolbego w  Teresinie, odnosi sukces za suk-
cesem. Wygrała wiele konkursów i przeglą-
dów piosenki. Występowała i występuje na 
deskach profesjonalnych teatrów 
(Polska Opera Królewska „Mały 
kominiarczyk” – Sophie, Studio 
Buffo „Piotruś Pan – Wendy, „Po-
lita” – mała Pola Negri). Jak sama 
przyznaje, śpiewając i występując 
w teatrze, spełnia swoje marzenia. 
Ogromnym wsparciem są dla niej 
rodzice i przyjaciele. Choć pogo-
dzenie szkoły i wokalnej pasji to 
dla niej duże wyzwanie, znajduje 
czas na naukę. Z utalentowaną 
wokalistką, specjalnie dla „Pro-
sto z Gminy”, rozmawiał Tomasz 
Daczko.

PzG: Julio masz zaledwie 10 lat, 
a twoimi sukcesami można by ob-
dzielić niejednego artystę. O czym 
marzyłaś, zdmuchując świeczki 
na swoim urodzinowym torcie?

Julia Kołodziejak: Poza ma-
rzeniami związanymi z muzyką, 
zdmuchując świeczki, pomyślałam 
o jakimś atrakcyjnym wyjeździe wa-
kacyjnym… Może góry… albo jakieś 
ciepłe morze... Uwielbiam zwiedzać 
różne ciekawe miejsca i chciałabym 
w te wakacje gdzieś wyjechać.

PzG: Jak to wszystko zaczęło 
się? Skąd u ciebie tak wielka pasja 
do muzyki?

JK: Od najmłodszych lat śpiewałam, ogląda-
jąc różne ciekawe teledyski na YouTube. W wie-
ku 5 lat rozpoczęłam zajęcia muzyczne w Tere-
sińskim Ośrodku Kultury w grupie pani Joanny 
Cieśniewskiej. Następnie wraz z zespołem „Ore-
ganki” stawiałam pierwsze kroki na scenie pod 
kierunkiem pana Zbyszka Murawskiego i jego 
żony Joanny. I tak to się zaczęło…

PzG: Masz spore doświadczenie muzyczne, 
bo występowałaś już na różnych festiwalach 
i przeglądach. Nie zawsze udało się wygrywać. 
Jak radzisz sobie z niepowodzeniami?

JK: Niepowodzenia, które czasem się zda-
rzają, motywują mnie do dalszej pracy. I za-
wsze myślę, że następnym razem będzie lepiej. 
Pani Magdalena Ptaszyńska, do której uczęsz-
czam na zajęcia wokalne zawsze powtarza, że 
najważniejsza jest dobra zabawa. A ja się do-
brze bawię.

PzG: Biorąc udział w castingach do spek-
takli muzycznych, liczyłaś, że któryś z nich 
zakończy się dla ciebie sukcesem?

JK: Mimo że kandydatów podczas różnych 
castingów często było wielu, to zawsze jechałam 
z nadzieją, że się uda. Do tej pory dopisuje mi 
szczęście.

PzG: Co czułaś, gdy poinformowano cię, 
że to ty właśnie zagrasz rolę Wendy w „Pio-
trusiu Panie” czy małą Polę Negri w „Poli-
cie”? Jaka była twoja pierwsza myśl po tym, 
gdy usłyszałaś tę informację?

JK: Nie ukrywam, że marzyłam o tej roli. 
Bardzo ucieszyłam się, ale obawiałam się prze-
słuchania przed panem Januszem Józefowiczem, 
który ostatecznie decydował o występie w spek-
taklu. Udało się! Podczas przygotowań do roli 
Wendy, zaproponowano mi zagranie małej Poli 
Negri w musicalu „Polita”. I to był mój debiut 
na scenie w Studio Buffo. Dopiero kolejnym był 
musical „Piotruś Pan”.

PzG: Na deskach Teatru Studio Buffo 
występujesz obok takich gwiazd, jak choć-
by Natasza Urbańska. Współpraca z taką 
gwiazdą nie stresowała cię? Jak wspominasz 
tę znajomość?

JK: Pani Natasza jest bardzo ciepłą 
i  otwartą osobą. Pomagała mi i dawała 
wskazówki, jak mam zachować się na scenie. 
Najbardziej podobała mi się sytuacja, kiedy 
kazała pani fryzjerce przefarbować mi włosy 
na ciemny kolor. A to było dla mnie śmieszne! 
Bardzo mile wspominam próby i sceny z panią 
Nataszą. Mam nadzieję, że nie raz się jeszcze 
spotkamy.

PzG: Wielokrotnie śpiewałaś przed wiel-
ką publicznością – nadal czujesz tremę, czy 
podchodzisz do występów na luzie?

JK: Mała trema zawsze mi towarzyszy przed 
wejściem na scenę. Kiedy usłyszę muzykę, tre-
ma ustępuje i odczuwam radość. Występy dają 
mi dużo satysfakcji, a mała trema zawsze musi 
być, to jest naturalne.

PzG: Zastanawiasz się czasem, 
co będzie dalej, jak będzie wyglą-
dało twoje życie w przyszłości?

JK: Jeśli chodzi o najbliższą przy-
szłość, to dalej będę rozwijała swoje 
zainteresowania muzyczne. Chcia-
łabym w dalszym ciągu współpra-
cować z Teatrem Buffo. Bardzo po-
dobają mi się występy w musicalach. 
Może kiedyś „Metro”…, czy „Romeo 
i Julia”… Myślałam też o występach 
w zespole ludowym. Zainspirował 
mnie do tego I Konkurs im. Sta-
nisława Jopka, w którym zajęłam 
I  miejsce w województwie mazo-
wieckim. Zostałam zaproszona na 
kilka dni do Otrębusów, gdzie mia-
łam okazję obserwować, jak na co 
dzień pracuje zespół pieśni i tańca 

„Mazowsze”. Bardzo podobały mi 
się tańce i śpiewy oraz stroje tego ze-
społu, a przede wszystkim miła at-
mosfera, jaka tam panowała. Mimo 
że byłam najmłodsza, czułam się 
tam bardzo dobrze i chętnie bym 
wróciła.

PzG: A jak na twoje sukce-
sy reagują rówieśnicy w szko-
le? Zazdroszczą, czy raczej cię 
wspierają?

JK: Rówieśnicy mnie wspierają. 
Myślę, że cieszą się z moich sukcesów i mam na-
dzieję, że będę mogła w przyszłości zaprosić ich 
do teatru na moje występy.

PzG: A tak w ogóle to znajdujesz jeszcze 
czas na szkołę? Jak sobie z tym radzisz? Na 
pewno w realizacji twojej pasji wspierają cię 
rodzice.

JK: Późne powroty w środku tygodnia z prób 
i spektakli, niekiedy po 23.00 bardzo utrudniały 
mi przygotowanie do bieżących lekcji. Zdarzało 
się, że przychodziłam do szkoły nieprzygotowa-
na. Wychowawczyni pani Małgorzata Urbanek 
była bardzo wyrozumiała i pozwalała mi nad-
rabiać zaległości w późniejszym czasie. I za to 
jej bardzo dziękuję. Taka wychowawczyni to 
skarb! Rodzice bardzo wspierają mnie, przede 
wszystkim zawożą mnie na próby i spektakle. 
Pomagają mi nadrabiać zaległości w szkole 
i motywują mnie do nauki.

PzG: Julio, nie pozostaje mi zatem nic in-
nego, jak życzyć ci kolejnych sukcesów. Po-
wodzenia!

JK: Dziękuję!
Rozmawiał Tomasz Daczko

Foto: Studio Buffo

„Kiedy słyszę muzykę, trema ustępuje 
i odczuwam radość”

Wywiad z Julią Kołodziejak
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Koło Łowieckie „Grunwald” przy Komendzie Głównej Policji 15 
lipca 2020 roku w obwodach łowieckich 401 i 417, które obejmują 
swym zasięgiem styk trzech gmin: Teresin, Baranów i Kampinos, do-
konało introdukcji bażantów na terenie dzierżawionych przez siebie 
gruntów.

Koło zajmuje się wypuszczaniem zakupionych bażantów w łowiska 
już od kilku lat. Tym razem rodzimą populację zasiedliło łącznie 200 
ptaków, wypuszczonych po kilka sztuk w każdym z miejsc introdukcji. 
Kolejne 200 zamieszka na naszych polach za dwa miesiące.

– Przedsięwzięcie realizowane od kilku lat pokazuje, że na naszym te-
renie odnotowuje się corocznie wzrost liczby bażantów w łowisku – mówi 
Tomasz Brzeski, główny organizator i pomysłodawca akcji.

– Corocznie wypuszczamy po kilkaset ptaków. Opieka nad nimi, po 
wypuszczeniu na wolność polega przede wszystkim na przystosowaniu 
terenu, urządzeniu miejsc wykładania karmy, a także regularnego jej do-
starczania, co około dwa tygodnie, tak aby bażanty mogły wzmocnić się 
przed okresem lęgowym. Takie miejsca pozostają pod szczególną troską 
myśliwych, co pozwala ptakom przeżyć podczas trudnego okresu aklima-
tyzacji – dodaje myśliwy.

Przypomnijmy, że na początku 2019 r. podczas Walnego Zebrania 
członków Koła pan Tomasz Brzeski zgłosił do realizacji projekt pod 
nazwą „Fundusz Rozwoju Bażanta”. Polega on na uzupełnieniu i zwięk-
szeniu populacji bażanta tam, gdzie w ostatnich latach nastąpiło silne 
jego wyniszczenie. Ma to związek zarówno z aktywnością drapieżników 
(np. lisy), ale też działalnością człowieka (rolnictwo, przemysł). Wszyst-
kie te działania finansowane są ze środków własnych Koła Łowieckiego 

„Grunwald”.

Tomasz Brzeski, koordynator projektu re-introdukcji bażantów, 
dziękuje członkom Koła: Markowi Misiakowi oraz Grzegorzowi Gmur-
kowi za aktywną pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Redakcja

3 lipca w teresińskim Urzędzie Stanu Cywilnego zo-
stał zawarty ślub cywilny pomiędzy Panem Michałem 
Żelaśkiewiczem obywatelem Polski i Panią Xiaoming Zhuo 
obywatelką Chin. Ślubu udzielił Marek Olechowski Wójt 
Gminy Teresin.

Nowożeńcy są mieszkańcami Warszawy, mającymi przyja-
ciół na terenie naszej gminy. Młoda para jest zachwycona uro-
kami Teresina, bliską odległością od stolicy, bardzo dobrym 
połączeniem z resztą kraju, a przede wszystkim atmosferą przy-

jaźni i życzliwości, jaką u nas spotkali. W przyszłości chcą zamieszkać w Gminie 
Teresin.

W ubiegłym roku zostało udzielonych 25 ślubów, z czego 15 plenerowych. 
Największym zainteresowaniem cieszy się „Oczyszczalnia Miejsce” w Ludwiko-
wie, w której odbyło się 11 ślubów, „Dom nad stawem” – 2 oraz „Chabrowy 
Dworek” – 2. 

Śluby odbywające się na łonie natury to niezapomniane przeżycie na długie 
lata, nie tylko dla nowożeńców, ale również dla zaproszonych gości.

Ewa Więsek
zastępca Kierownika USC Teresin

Warszawiak i Chinka wybrali Teresin

Letnia re-introdukcja bażantów
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Zakończenie roku szkolnego zawsze wiąże się z perspektywą bło-
giego lenistwa i zasłużonego odpoczynku. Pandemia koronawirusa 
spowodowała, że przybrało ono tym razem nietypowy charakter. Za-
brakło tradycyjnych uroczystych apeli, a odbiór nagród, wyróżnień 
oraz świadectw odbywał się z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności.

W szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin zakończenie roku 
szkolnego, podobnie jak w całej Polsce, odbyło się 26 czerwca. Dzień 
wcześniej swoje dyplomy i świadectwa z  rąk wychowawców odebrali 
uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III. Uroczystości od-
bywały się w ściśle określonym przez dyrektorów szkół czasie i miejscu. 
Uczniowie i  nauczyciele musieli zachować między sobą odpowiednie 
odległości, zdezynfekować ręce, a także mieć ze sobą maseczkę ochron-
ną, którą trzeba było założyć, wchodząc na teren placówki szkolnej. Nie 
zabrakło natomiast podziękowań dla nauczycieli i wychowawców.

List do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców wystosował Mi-
nister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – Dziękuję dyrektorom 

szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspiera-
nie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyra-
żając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście 
do nowych wyzwań zawodowych. Dziękuję także uczniom za otwartość 
na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. 
W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je 
do pracy i wspierając w nauce na odległość – czytamy w liście ministra 
Piontkowskiego. Szef resortu edukacji życzył wszystkim spokojnych 
i  bezpiecznych wakacji. Zapowiedział jednocześnie, że Ministerstwo 
Edukacji chce, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół 
w normalnym, stacjonarnym trybie.

– Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniej-
sze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą prze-
strzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się 
w szkolnych murach – zakończył swój list minister Piontkowski.

Redakcja

Zakończenie roku szkolnego inne niż dotąd
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Zaczęły się wakacje. Uczniowie mogą 
w pełni korzystać z uroków czasu wolnego 
po trudach zdalnego nauczania. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłych latach, 
Gmina Teresin i Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Teresinie przygotowały bogatą 
ofertę zajęć. Koordynatorką projektu jest 
Justyna Kamińska.

– Na kompleksie boisk Orlik w Szymano-
wie od 13 do 17 lipca trwała akcja „Wakacje 
na Sportowo w Gminie Teresin”. Zapewnili-
śmy moc atrakcji, przepełnionych duchem 
sportu, magicznych zabaw z chustą Klanzy, 
puszczanie latawców, koralikowe niespo-
dzianki oraz akcenty plastyczne. Wyłoniliśmy 

również najlepszego strzelca oraz mistrzów 
skoku w dal i  skoków na skakance. Te oraz 
inne atrakcje to tylko zapowiedź miłych nie-
spodzianek dla naszych uczestników. Mogę 
śmiało powiedzieć, było kreatywnie, czasem 
może trochę arcydziwnie, ale na pewno spor-
towo i magicznie – informuje animatorka 
sportu i aktywności fizycznej w Gminie Te-
resin Justyna Kamińska.

Szymanów to nie jedyne miejsce, gdzie 
dzieci i młodzież z terenu naszej gminy będą 
mogły uczestniczyć w podobnych zajęciach. 
Jak informuje Justyna Kamińska, spotkania 
z animatorami podczas tegorocznych wakacji 
odbędą się także:

 ■ 31.07. na osiedlu przy Al. XX – lecia (tzw. 
„bloki”)
 ■ 07.08. na placu zabaw w Masznie
 ■ 12.08. na placu zabaw w Granicach.

Organizatorem akcji „Wakacje na sporto-
wo w Gminie Teresin” są Gmina Teresin oraz 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Teresi-
nie.

– Składam serdeczne podziękowania, za po-
moc w realizacji tego wydarzenia. Z uwagi na 
obecną sytuację i duże prawdopodobieństwo 
pozostania naszych uczniów w okresie wakacyj-
nym w domu, decyzja o organizacji tego typu 
zajęć wydaję się jak najbardziej słuszna – pod-
kreśla Justyna Kamińska, pomysłodawczyni 
i koordynatorka projektu.

Redakcja

Nowym trenerem KS Teresin został 
40-letni Sebastian Kęska, który zastąpił na 
tym stanowisku Tomasza Spytkę, prowadzą-
cego teresińską drużynę od lipca 2019 roku.

Sebastian Kęska to były piłkarz grający na 
pozycji pomocnika. Karierę rozpoczynał w Po-
lonii Warszawa. W sezonie 2000/2001 zdobył 
z tym klubem Puchar Polski. W 2002 roku 
wystąpił w  czterech meczach Pucharu UEFA, 
w tym w dwumeczu z FC Porto. W swojej ka-
rierze reprezentował m.in. takie kluby jak GKS 
Katowice, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, ŁKS 
Łódź, Start Otwock czy Przyszłość Włochy.

Nowemu szkoleniowcowi i prowadzonej 
przez niego drużynie życzymy udanych wystę-
pów w zbliżającym się sezonie klasy okręgowej.

Redakcja
Foto: Wikipedia

Wakacje na sportowo

Nowy trener 
KS Teresin
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Powrót do kolarskiego ścigania był bar-
dzo wyczekiwany zarówno przez zawod-
ników, jak i  kibiców. 63. Międzynarodowy 
Wyścig Dookoła Mazowsza co roku przy-
ciąga wielu znakomitych kolarzy. Nie ina-
czej było i  w  tym roku, szczególnie że od 
początku marca odwołane lub przesunięte 
na późniejsze terminy zostały wszystkie wy-
ścigi profesjonalistów, a  cykliści spragnieni 
byli startów. Niestety, z  powodu wypadku 
niezwiązanego z  wyścigiem, pierwszy etap 
został przerwany po siódmym okrążeniu i 
ostatecznie odwołany.

Wyścig, inaugurujący po czteromiesięcznej 
przerwie rywalizację o punkty Międzynarodo-
wej Unii Kolarskiej, zgromadził na starcie 147 
zawodników z 25 drużyn z Polski oraz Austrii, 
Czech, Estonii, Izraela, Litwy, Luksemburga, 
Niemiec, Słowacji i  Włoch. W gronie uczest-
ników są dwaj zwycięzcy poprzednich edycji 

– Stanisław Aniołkowski (2019) i Czech Alo-
is Kankovsky (2017). Polskę reprezentuje 11 
zespołów. Najsilniejsze składy zgłosiły CCC 
Development (Aniołkowski), Mazowsze Ser-
ce Polski (Banaszek, Kurek) czy Voster ATC 

(Janiszewski). Wśród ekip zagranicznych naj-
mocniejsza zdaje się być czeska Elkov-Kasper 
(Kankovsky) i reprezentacja Niemiec, w której 
prym wiedzie torowiec, mistrz świata w madi-
sonie Theo Reinhardt.

Na pierwszym etapie tegorocznej edycji 
Wyścigu Dookoła Mazowsza kolarze rywali-
zowali na rundach o długości 21 kilometrów. 
Trasę wiodącą wokół Teresina mieli pokonać 
ośmiokrotnie (168 km). Od samego początku 
obserwowaliśmy szybkie ściganie. Ucieczkę 
etapu „zmontowali” Adam Kuś z TC Chrobry 
Scott Głogów i Antti-Jussi Juntunen z Tar-

tu2024. Narzucili mocne tempo i wypracowali 
sobie znaczącą przewagę (12 minut). W kolej-
nej fazie wyścigu peleton znacznie przyspie-
szył i zniwelował stratę do uciekinierów do 4 
minut. Niestety na 30 kilometrów przed metą 
doszło do przerwania wyścigu. Okazało się, że 
na jego trasie miał miejsce poważny wypadek 
z  udziałem motocyklisty niezwiązanego ze 
zmaganiami kolarskimi, który zderzył się z 
samochodem ekipy technicznej. W wyniku 
zdarzenia droga została zamknięta przez po-
licję. Na szczęście żadnemu z  kolarzy nic się 

nie stało.
– Decyzją organizatorów cały etap wyści-

gu w Teresinie został anulowany. Jutro jednak 
wyścig będzie kontynuowany zgodnie z planem 

– poinformował wójt Gminy Teresin Marek 
Olechowski.

Zawodnicy dojechali do mety inną drogą. 
Zaliczono im jednakowy czas i tym samym nie 
wyłoniono zwycięzcy etapu. Wyniki rozegra-
nych do chwili wstrzymania wyścigu dwóch 
lotnych premii zaliczone zostaną do klasyfika-
cji generalnej po drugim etapie.

Kolejne etapy wyścigu – trzykilometrowa 
jazda indywidualna na czas na terenie toru 
wyścigów konnych na warszawskim Służewcu, 
dookoła Grodziska Mazowieckiego i dookoła 
Kozienic odbyły się zgodnie z planem.

W końcowej klasyfikacji generalnej całego 
wyścigu najlepszy okazał się Michael Kukrle 
(Elkov-Kasper). Drugie miejsce zajął Daniel 
Turek (Israel Cycling Academy), a  trzeci był 
Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski).

Redakcja

Teresiński etap wyścigu  
dookoła mazowsza – przerwany
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Przedostatni tydzień czerwca na pewno na długo pozostanie w 
pamięci trenera UKS Filipides Teresin Andrzeja Andryszczyka. Jego 
podopieczni właściwie spożytkowali okres pandemii i  w  wyśmienitej 
formie weszli w  rytm startowy. Na Stadionie Śląskim w  Chorzowie 
(20.06.2020) Lena Suchowolak ustanowiła kolejny rekord życiowy na 
600 m i jest w tej chwili na tym dystansie najlepszą młodziczką na świe-
cie, natomiast Eliza Galińska podczas Pucharu Kujaw we Włocławku 
ustanowiła rekord Polski U16 na 2000 m.

Po modernizacji legendarny Kocioł Czarownic stał się domem pol-
skiej lekkiej atletyki i inauguracja tegorocznego sezonu nie mogła odbyć 
się gdzie indziej. Na tej legendarnej sportowej arenie rywalizowała czo-
łówka polskiej lekkiej atletyki, m.in. Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF 
Katowice) – podwójna mistrzyni Europy z Berlina oraz Joanna Jóźwik 
(AZS AWF Katowice) – 5. zawodniczka IO w Rio de Janeiro na 800 m. 
To właśnie z nimi przyszło rywalizować Lenie Suchowolak – mistrzyni 
Polski U16 na 600 m.

– W swoim pierwszym starcie w tym roku, ale 
też w  pierwszym starcie z  zawodniczkami z  naj-
wyższej półki, nasza Lena Suchowolak – UKS Fi-
lipides Teresin – ustanowiła nowy rekord życio-
wy na 600 m. Wynikiem 1:33.73, Lenka otwiera 
nie tylko krajowe tabele U16, ale w chwili obecnej 
będzie też najszybszą młodziczką na świecie. Bra-
wa dla Lenki, jej rodziców oraz całej rodziny (tej 
sportowej też;), która bardzo ją wspiera w dążeniu 
do celu – podzielił się swoją radością na facebo-
kowym profilu trener Andrzej Andryszczyk.

Nie mniej radosne wieści napłynęły z Wło-
cławka, gdzie podczas Pucharu Kujaw inni za-
wodnicy trenera Andryszczyka osiągnęli warto-
ściowe wyniki.

– Wisienką na torcie był bieg Elizy Galińskiej, 
która wynikiem 6:24.82, ustanowiła nowy rekord 
Polski U16 na 2000 m!!! Składam w tym miejscu 
podziękowania przede wszystkim Rodzicom Elizki, 
jak również działaczom sportowym, zawodnikom 
i  sympatykom za tworzenie atmosfery w  klubie 
oraz samej autorce tego niecodziennego wydarze-
nia – Elizie Galińskiej, która nieustannie dostarcza 

nam emocji, związanych zarówno z jej startami, ale też z możliwością obco-
wania z tą wyjątkową osobowością naszych czasów, jaką przecież bez wąt-
pienia Elizka jest – poinformował szkoleniowiec UKS Filipides Teresin.

Z dobrej strony pokazali się również inni zawodnicy teresińskiego 
klubu startujący w Pucharze Kujaw, osiągając wyniki życiowe lub naj-
lepsze wyniki w sezonie:

Filip Olejnik U12 300 m – 51.81 PB
Maja Łuczko U14 600 m – 1:52.71 PB
Mikołaj Olejnik U14 600 m – 1:39.65 PB
Oliwia Sokół U16 300 m – 42.48 SB
Maja Słowińska U16 600 m – 1:48.54 PB
Jakub Pawłowski U16 300 m – 40.49 SB.
Gratulujemy i życzymy kolejnych równie udanych startów.

Redakcja
Foto: FB Andrzej Andryszczyk

UKS Filipides Teresin nie zwalnia tempa. 
Rekordowe starty w Chorzowie i we Włocławku!
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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 wyjątkiem 
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 Mitrowska 

– Paprotnia, ul. Perłowa 22; zniżka 10% na wykonywane 
usługi krawieckie.

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

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

„TWS” UBEZPIECZENIA Sławomir Tomaszewski – 
punkt ubezpieczeniowy Teresin, ul. Szymanowska 19, 
Sochaczew ul. Stefana Żeromskiego 27/6; 15% zniżki na 
OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie 
domów i  mieszkań „Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki 
na – Bezpieczna zagroda-mienie, 30% zniżki na NNW 
osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny dom w  budowie, 
30% zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budynków 
rolniczych.
Najlepsze Biuro Rachunkowe Tomasz Smolarek – Pa-
protnia, ul. Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi 
księgowe, 15% zniżki na usługi pomocy w wypełnianiu 
PIT-ów rocznych.
Biuro Rachunkowe Barbara Smolarek – Paprotnia, ul. 
Sochaczewska 51; 15% zniżki na usługi doradztwa po-
datkowego.
SP Media Pracownia Reklamy – Teresin, ul. Szyma-
nowska 19, lok. 1a, tel. 604 612 069; 10% zniżki na 
wszystkie oferowane usługi.
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. Świę-
tokrzyska 14A, 00-050 Warszawa oddział Teresin ul. 
Szymanowska 2 lok. 2; 20% zniżki na zlecenie i prowa-
dzenie spraw, reprezentowanie przed instytucjami – Sąd, 

Prokuratura, Policja w sprawach wypadków drogowych, 
sprawach karnych, błędów medycznych, sprawach cy-
wilnych.

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

PRZEDSZKOLA

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

INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE

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

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

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

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

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

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

„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:


