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Odnawialne  
źródła energii 

w Gminie Teresin



Dobiegło końca wieloletnie zadanie, polegające na instalowaniu urządzeń produkujących energię cieplną i elektryczną z odnawialnych 
źródeł energii w domach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej.

Projekt Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin dofinansowany był przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014–2020. Wartość całkowita wyniosła 22 mln 104 tys. zł w tym dofinan-
sowanie 15 mln 666 tys. zł. Gmina Teresin otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości blisko 
5 mln zł.

W naszej gminie zamontowano 156 urządzeń, w tym 87 zestawów fotowoltaicznych do 
produkcji prądu, 46 pomp ciepła jednofunkcyjnych (do ogrzewania wody) i dwufunkcyjnych 
(do ogrzewania domów i wody) oraz 23 kotły peletowe. Łącznie cztery gminy: Sochaczew, 
Nowa Sucha, Rybno i Teresin, wzbogaciły się o 558 urządzeń.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do konkursu o fundusze, władze czterech gmin spo-
dziewały się, że projekt będzie skomplikowany. I nie zawiodły się. Wpływ na to miał przede 
wszystkim specyficzny charakter „placu budowy” – kilkaset budynków rozproszonych po 
czterech gminach powiatu i liczba nowoczesnych urządzeń. Od początku prowadzenia projek-
tów przyjęto założenie, że priorytetem jest rzeczywista efektywność instalacji, czyli koniecz-
ność prawidłowego i zindywidualizowanego projektowania. Większość urządzeń montowano 
w budynkach prywatnych, o różnej charakterystyce termoizolacyjnej i z funkcjonującymi sys-
temami centralnego ogrzewania, co w przypadku montażu pomp ciepła i kotłów peletowych 
mogło przypominać wielokrotnie operacje na żywym organizmie. Ponadto dofinansowanie 
projektu ze środków unijnych nakłada na realizujących wiele wymagań formalnych, które nie 
dziwią, jeżeli pamięta się o wysokim poziomie wsparcia – 80% dofinansowania do kwoty netto 
urządzeń (tj. ok. 70% dofinansowania rzeczywistego).

Oczekujemy, że wysiłek nagrodzony zostanie spodziewanymi efektami. Przed nami pięć 
lat okresu trwałości, prawdziwego spraw-
dzianu dla urządzeń i naszych mieszkańców. 
Miejmy nadzieję, że wypadnie on pomyśl-
nie, zamontowane instalacje będą cieszyć 
wszystkich mieszkańców gminy czystszym 
powietrzem, a bezpośrednich użytkowni-
ków oszczędnościami finansowymi i zachę-
cać kolejne osoby do zainteresowania odna-
wialnymi źródłami energii.

Warto spojrzeć na projekt w gminie 
Teresin także w skali makro. Portale zaj-
mujące się problematyką OZE informują, 
że Polska znajduje się na piątym miejscu 
wśród krajów Unii Europejskiej z naj-
większą sumą mocy ogniw fotowoltaicz-
nych, podłączonych do sieci w 2019 roku 
(z Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Fran-
cją). Cieszy świadomość, że gmina Teresin 
dołożyła cegiełkę do tego wyniku.

Julita Labus-Kowalska 
Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania 

Funduszy Pozabudżetowych

Odnawialne źródła energii w Gminie Teresin

zachowaj 2-metrowy dystans
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CAŁA POLSKA W CZERWONEJ STREFIE 
– kolejne zasady bezpieczeństwa !

pamiętaj, noś maseczkę

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa.
Są to: objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu); 

w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, zawie-
szenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów, zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych 
i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos, max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego 
podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy 
o zgromadzeniach publicznych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywa-
jących się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba 
na 7 m2.

Ważne!
Seniorze, zostań w domu!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej włącza się w akcję pomocy seniorom w wieku 70 lat i więcej ( w szcze-
gólnych przypadkach – poniżej 70 roku), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w 
domu. Pomoc polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w 

tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Specjalna darmowa infolinia dla seniorów

(22) 505 11 11
Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są 

przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, któ-
ry będzie się kontaktował z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma 
polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Apelujemy do seniorów – zwłaszcza do osób po 70. roku życia – o ograniczenie przemieszczania się. 

Jak pomagać?
Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś 

się! Jak to zrobić?
Zadzwoń na infolinię wypełnij ankietę dostępną na stronie: 

www.wspierajseniora.pl lub skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Teresinie, tel.46 861–30–45.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad
Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas sa-

mych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i re-
żimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, 
o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do abso-
lutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem 
niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia co-
dziennego. Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki 
przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy 
zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

D – Dystans
D – Dezynfekcja
M – Maseczka
A – Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
W – Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie 
rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe 
czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawi-
rusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przeby-
wamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. 
Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – Pro-
teGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. 
Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej 
ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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18 września 2020 r. w sali widowiskowo-
-kinowej „dworca to.kultura” odbyła się 
kolejna, XXiX sesja rady Gminy teresin.

Podczas piątkowych obrad radni określi-
li średnie ceny jednostek paliwa w Gminie 
Teresin na rok szkolny 2020–2021. Podjęcie 
uchwały w tej sprawie wynika z przepisów 
w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 
oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują 
rodzice. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ustawy Pra-
wo Oświatowe średnią cenę paliwa w gminie 
określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, 
uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Radni pozytywnie odnieśli się do wniosku 
o zwiększenie liczby etatów w Posterunku 
Policji w  Teresinie. Porozumienie, które wójt 
gminy Teresin zawarł z Komendantem Woje-
wódzkim Policji z siedzibą w Radomiu, regu-
luje kwestię utrzymania dwóch dodatkowych 
etatów w teresińskim posterunku. 

– Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest 
dla naszego samorządu ważną kwestią. Dlatego 
też, korzystając z ustawowych możliwości, zde-
cydowaliśmy się pokryć koszty dodatkowych 
etatów dzielnicowych od 1 stycznia 2021 roku 
do 30 grudnia 2025 roku. Jestem przekonany, 
że zmiany organizacyjne, które będzie można 
wprowadzić po zwiększeniu obsady posterunku, 
pozwolą na częstsze patrole na terenie gminy. 
Policjanci będą częściej 
widoczni w terenie, co 
mam nadzieję w znacz-
ny sposób przełoży 
się na bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców – 
informuje wójt Marek 
Olechowski.

Ze względu na pan-
demię Covid-19, uchy-
lona została uchwała 
Rady Gminy Teresin 
w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej 
dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego 
z  przeznaczeniem na 
organizację wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk 
polskich na Wschodzie w ramach krzewienia 
kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Przewodniczący Rady Gminy Teresin 
Bogdan Linard poinformował, że projekty 
uchwał w  sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2020–2031, wraz ze 
zmianami budżetu gminy, omawiano w po-
szczególnych komisjach. Radni otrzymali na 
piśmie autopoprawkę do zmian w  budżecie, 
która stanowi załącznik do protokołu. Wniósł 
o przyjęcie uchwał. Szczegółowe uzasadnie-
nie podjęcia uchwał przedstawiła skarbnik 
Agnieszka Rosa.
Dochody (zmniejszenia):
•	 141.672,00 zł z dofinansowania z Funduszu 

Dróg Samorządowych zadania pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej w miejscowości Ka-

węczyn” wynikają-
ce z rozstrzygnięcia 
przetargowego na 
niższą wartość 

•	 600.000,00 zł. 
wpływów z podat-
ku od nierucho-
mości,

•	 119.000,00 zł. 
wpływów z podat-
ku rolnego,

•	 250.000,00 zł wpły-
wów z podatku od 
środków transpor-
towych,

•	 35.000,00 zł wpły-
wów z podatku od 
działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacanego w formie karty podatkowej,

•	 15.000,00 zł wpływów z podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych,

•	 6.000,00 zł wpływów z odsetek od nieter-
minowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
Powyższe zmniejszenia podyktowane są 

koniecznością urealnienia planu.
Dochody (zwiększenia):
•	 7.580,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzę-

du Wojewódzkiego z przeznaczeniem na 
realizację zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej

•	 54.076,00 zł dotacja celowa w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: „Po-
wszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

•	 25.900,00 zł dotacja na podstawie uchwały 
podjętej przez Sejmik Województwa Ma-
zowiew sprawie udzielenia wsparcia finan-
sowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Szymanów,

•	 56.877,82 zł dotacja z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem 
na zwrot części wydatków bieżących wy-
konanych w ramach funduszu sołeckiego 
w 2019 r.,

•	 2.246.707,00 zł w sprawie wsparcia na re-
alizację zadań inwestycyjnych przez ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych,

•	 66.036,72 zł dotacja z Mazowieckiego 
Urzędu z przeznaczeniem na zwrot części 
wydatków inwestycyjnych wykonanych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Zmniejszenia w zadaniach inwestycyjnych:
•	 202.380,00 zł – przebudowa drogi gminnej 

nr 380814W w miejscowości Kawęczyn,
•	 319.200,00 zł – przebudowa drogi gminnej 

nr 380820W w miejscowości Maurycew.
Ponadto zwiększony zostaje:
•	 o kwotę 500.000,00 zł – plan wydatków 

w Szkole Podstawowej w Teresinie, 
•	 o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków na 

opłaty związane z utrzymaniem zwierząt 
oddanych do schroniska oraz opiekę we-
terynaryjną zgodnie z „Programem opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Teresin”,

•	 o kwotę 117.224,00 zł – wydatki na zakup 
energii elektrycznej (oświetlenie uliczne).

Zmniejszony zostaje plan wydatków:
•	 w dotacjach celowych dla organizacji poza-

rządowych 22.000 zł – brak ofert na ogła-
szane konkursy w zadaniach: Działania 
na rzecz osób dotkniętych chorobą nowo-
tworową, Działania na rzecz seniorów oraz 
Otwarty konkurs szachowy,

•	 dotacja dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego – 16.500,00 zł – rezygnacja 
z przyjazdu dzieci z Litwy na wypoczynek 
do Polski.

W plan wydatków wprowadzane są także do-
tacje na:
•	 zakup mundurów dla OSP Szymanów, 
•	 zakup tabletów dla szkół w ramach progra-

mu „Zdalna szkoła”,
•	 konserwację ksiąg w USC.

Zmiany zachodzą także w funduszach so-
łeckich sołectw: Elżbietów, Seroki Parcela oraz 
Nowe Paski. Zmiany dokonywane są także na 
wniosek dyrektorów szkół.

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 Tere-
sin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Z PRAC RADY GMINY TERESIN

pamiętaj, myj ręce
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Na terenie niepokalanowskiego klasztoru (tuż przy bramie wjazdowej na parking przy bazy-
lice) zamontowano Eko-słupek, który jest przeznaczony do sygnalizowania jakości powietrza za 
pomocą koloru światła. Został on wyposażony w oświetlenie LED, które w prosty sposób (kolo-
rem) sygnalizuje informację o jakości powietrza. Eko-słupek informuje m.in. o takim stężeniu 
zanieczyszczeń w powietrzu jak dwutlenek siarki, pyłów zawieszonych, ozonu czy formaldehy-
dów. Eko-słupek wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe i najnowsze osiągniecia w tech-
nice sensorowej.

Urządzenie ma służyć zwiększaniu świadomości społecznej i podejmowaniu działań antysmo-
gowych. Ostrzega także przed szkodliwym dla zdrowia podejmowaniem aktywności sportowej na 
terenach otwartych w przypadku znacznego przekroczenia norm zanieczyszczeń.

Barwa kolorów informująca o jakości powietrza.

indeks jakości powietrza Pm10 [µg/m3] Pm2,5 [µg/m3]
Bardzo dobry 0–20 0–13
dobry 20,1–50 13,1–35
Umiarkowany 50,1–80 35,1–55
dostateczny 80,1–110 55,1–75
zły 110,1–150 75,1–110
Bardzo zły >150 >110

Co ciekawe, eko-słupek posiada na obudowie kod QR, który po zeskanowaniu telefonem ko-
mórkowym, kieruje do aplikacji mobilnej. Za jej pomocą użytkownik może odczytywać aktualne 
dane pomiarowe.

Redakcja
Foto: teresin24.pl

Od 5 października b.r. firma Hegor, wyko-
nawca projektu ,,Dworzec TO Kultura’’ rozpo-
częła gwarancyjne prace naprawcze. W czasie 
eksploatacji zauważyliśmy przesiąkanie ścian 
zewnętrznych powodujących zawilgocenia, 
a po nawalnych deszczach obecność wody 
w szybie windowym. Firma Hegor dostała po-
lecenie, aby dokonać ponownego zabezpiecze-
nia obiektu, a prace wykonuje na własny koszt. 
Gwarancja dotycząca budynku i placu przy-
dworcowego (Skwer Niepodległości) kończy 
się w 2023 roku.

Trwają prace inwestycyjne na terenie 
gminy Teresin. 

W Stacji Uzdatniania Wody w Grani-
cach za kwotę ponad 450 tysięcy złotych 
zamontowany został nowy filtr ciśnie-
niowy, pozwalający zwiększyć wydaj-
ność stacji do 100 m3, zapewniając jed-
nocześnie odpowiednie parametry wody. 

Ze wsparciem Marszałka Adama 
Struzika w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw wy-
posażono place zabaw w Kawęczynie, 
Pawłowicach i Teresinie-Gaju. Koszt 
tych urządzeń wyniósł 69 tysięcy zło-
tych. Uzupełnione zostały również 
urządzenia na placu na Osiedlu RSP 
w Teresinie, a w Masznie wybudowano 
wiatę dla spotkań integracyjnych. 

Do końca listopada powinny zakończyć się 
prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 
w  Paprotni. Ta duża inwestycja, kosztująca 
blisko 1,5 mln złotych, pozwoli zdecydowanie 
poprawić warunki lokalowe tej placówki. Szko-
ła powiększona zostanie o 3 nowe sale lekcyj-
ne, świetlicę, holl oraz sanitariaty. Utwardzony 
kostką brukową zostanie wjazd od ulicy Socha-
czewskiej. Powstanie też nowe ogrodzenie. 

Wkrótce powinny rozpocząć się prace przy 
rozbudowie oświetlenia ulicznego przy drodze 
krajowej nr 92 w Topołowej. Za kwotę blisko 
70 tysięcy złotych wybudowana zostanie linia 
oświetleniowa z 17 lampami. W ten sposób 
oświetlenie uliczne w tej części wsi dotrze do 
skrzyżowania „92” z drogą do Pask. 

Po podpisaniu umowy, jeszcze w tym roku, 
powstanie chodnik od ul. Wschodniej do ul. 
Chrobrego na Osiedlu Granice. Kosztorys na 
to zadanie zamknął się kwotą 128 tysięcy.

Z kolei przy OSP w  Skrzelewie, z finanso-
wym udziałem jednostki, ułożony zostanie 
chodnik. Na rozstrzygnięcie przetargowe czeka 
budowa blisko 300 m sieci wodociągowej przy 
ulicy Spacerowej w Paprotni. 

W budynku Społecznego 
Przedszkola Integracyjnego 
i  Gminnego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej zmoder-
nizowana została kotłownia: 
węglowa została zastąpiona 
gazową. Koszt modernizacji 
zamknął się kwotą 217 tysięcy 
złotych. 

Na drogach powiatowych 
w Szymanowie, z 1 mln wspar-
ciem finansowym gminy Tere-
sin, trwają roboty budowlane. 
Drogi: od Szymanowa do „ob-
wodnicy’’ i od Szymanowa do 
Skrzelewa zostaną gruntownie 
zmodernizowane: zbudowana 

będzie nowa nawierzchnia, przebudo-
wane skrzyżowania, powstaną zjazdy 
oraz na całej długości chodnik. Na 
mocy porozumienia z Gminą Teresin 
firma Panattoni buduje w Teresinie-Ga-
ju nową drogę wraz z chodnikiem.

Jeszcze w tym roku ogłoszony zosta-
nie przetarg na dokumentację projekto-
wo-techniczną Parku Granice. Park ten 
został zgłoszony wraz z kompleksową 
modernizacją oświetlenia ulicznego, 
rozbudową kanalizacji sanitarnej oraz 
rozbudową budynku Urzędu Gminy do 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Wnioskowana kwota dofinanso-
wania wynosi ponad 22 mln złotych. 

Gmina Teresin wystąpiła również 
do Regionalnego Programu Operacyjnego 
z wnioskiem o dofinansowanie kompleksowej 
termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej. 

Wiadomości inwestycyjne

DODATKOWE 
PRACE NA 
DWORCU

zachowaj 2-metrowy dystans

Eko-słupek w Niepokalanowie 
sprawdza czystość powietrza
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Herbertowski – pan od 
przyrody, siłaczka Żerom-
skiego, Alcybiades Niziur-
skiego, czy też John Keating, 
bohater filmu „Stowarzy-
szenie Umarłych Poetów” 
w reżyserii P. Weira. Litera-
tura i film obfitują w obrazy 
nauczycieli, które stworzo-
ne zostały na podstawie 
wspomnień i  wyobrażeń 
autorów. Przygotowaliśmy 
kilka statystyk, dzięki któ-
rym stworzyliśmy portret 
współczesnego polskiego 
nauczyciela.

Wynika z nich, że peda-
godzy to mocno sfemini-
zowana grupa zawodowa 

– obecnie  kobiety stanowią 
ponad 80% wszystkich na-
uczycieli w Polsce. Śmiało 
można powiedzieć, że pol-
ski nauczyciel to kobieta 
w średnim wieku (około 45 
lat) z wyższym wykształce-
niem. Nauczyciele starzeją 
się. Jeszcze w 2006 r. polski 

nauczyciel miał niespełna 40 lat. Ta zmiana wiekowa spowodowana 
jest również tym, że w zawodzie nauczyciela pracuje coraz mniej ludzi 
młodych – niespełna 8% ma mniej niż 30 lat, ale niemal 1/3 to osoby 
powyżej 50 roku życia.

Wszyscy możemy się jednak cieszyć z tego, że nauczyciele są coraz 
lepiej wykształceni  – ponad 90% ma wyższe wykształcenie z przygo-
towaniem pedagogicznym (dla porównania w  2006 r. było ich 89%). 
W roku szkolnym 2018/19 większość kadry pedagogicznej stanowili 
nauczyciele dyplomowani (56,0%). Nauczyciele mianowani stanowili 
20,3% kadry, nauczyciele kontraktowi – 16,3%, stażyści – 4,1%, a na-
uczyciele bez stopnia awansu – 3,3%. W porównaniu z poprzednim 
rokiem szkolnym udział nauczycieli dyplomowanych wzrósł o 0,6%, 
a  kontraktowych o 0,8%, natomiast udział nauczycieli mianowanych 
zmniejszył się o 1,3%. Zmiany te wynikają z przewidzianej w Karcie 

Nauczyciela ścieżki awansu zawodowego, która preferuje nauczycieli 
z długim stażem pracy.

W świadomości przeciętnego Polaka nauczyciel pracuje jedynie 
18 godzin w tygodniu, a w dodatku ma ferie zimowe i długie letnie wa-
kacje. Tymczasem badania Instytutu Badań Edukacyjnych wskazują, że 
wszystkie zajęcia związane z edukacją dzieci, nie tylko te spędzone przy 
tablicy, zajmują im średnio prawie 47 godzin tygodniowo (sprawdzanie 
testów, sprawdzianów, prac kontrolnych, egzaminów próbnych, przygo-
towanie się do lekcji, zebranie materiałów naukowych, udział w radach 
pedagogicznych, udział w zebraniach z rodzicami, sprawdzanie zeszy-
tów, wypełnianie bardzo angażującej dokumentacji szkolnej na półro-
cze i  koniec roku, tworzenie różnego rodzaju planów ewaluacyjnych, 
wycieczki szkolne wykraczające poza godziny pracy, udział w obowiąz-
kowych szkoleniach, udział w radach programowych, klasowych, wy-
chowawczych, przygotowanie uczniów do konkursu). 

Internet pełen jest komentarzy osób, które uważają, że nauczy-
ciel powinien pracować osiem godzin dziennie w szkole. Nauczyciele 
w większości zgadzają się z tym postulatem, bo teraz pracują w dużej 
mierze tyle samo. Dużo by dali za normalny urlop, który mogliby wziąć 
sobie w środku roku, ale nikt im tego normalnego urlopu nie da, bo ktoś 
musi uczyć dzieci. To pozwala uświadomić sobie, jak wiele pracy wyko-
nują nauczyciele poza lekcjami. I mimo że są coraz lepiej wykształceni, 
to wciąż tzw. papierkowa robota zajmuje im zbyt dużo czasu.

– Zawód nauczyciela w Polsce, niestety, w dalszym ciągu nie jest za-
wodem o wysokim prestiżu. Mimo podwyżek w ostatnich latach, wciąż 
zarabia się w nim relatywnie mało, a i społeczne jego postrzeganie nie 
jest najlepsze. Dla młodych ludzi kończących studia bycie nauczycielem 
zwykle nie jest pierwszym wyborem. Na pewno cieszy natomiast fakt, że 
coraz więcej nauczycieli dąży do tego, by zdobyć najwyższy stopień awan-
su zawodowego – mówi prof. Piotr Mikiewicz, dyrektor Dolnośląskiego 
Centrum Innowacji Edukacyjnych przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej 
we Wrocławiu.

Funkcjonujące w polszczyźnie powiedzenie „Obyś cudze dzieci 
uczył”, świadczy o tym, że od dawien dawna ludzie zdawali sobie spra-
wę, że praca nauczyciela jest pracą niezwykle trudną. Szkoła to skom-
plikowana społeczność, w której każdego dnia coś ważnego się dzieje. 
Praca nauczyciela to ogromna presja i stres, to odpowiedzialność. Tej 
pracy nie da się skończyć o 15 i zapomnieć o niej do dnia następnego. 
Nie w czasach, w których żyjemy! Warto o tym pamiętać nie tylko przy 
okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Redakcja
Grafika: vulcan.pl

PORTRET NAUCZYCIELA ANNO DOMINI 2020

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy oświaty

Święto Edukacji Narodowej przypomina o szcze-
gólnym posłannictwie Nauczycieli, o wartości, jaką 
jest edukacja i o jej społecznej roli. Jest okazją do 
wyrażenia głębokiej wdzięczności za patronowanie 
wielu osiągnięciom swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w pro-
ces kształcenia i wychowania młodych Polaków.

To dzięki Państwa wysiłkowi i zaangażowaniu młode pokolenie staje 
się odpowiedzialne i wrażliwe na potrzeby kraju i lokalnego środowiska. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w budowaniu lokal-
nej oświaty spełniającej społeczne potrzeby oraz  oczekiwania rodziców 
i uczniów. Wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie wszystkim Dyrek-
torom, Nauczycielom i Wychowawcom za codzienną pracę, pasję, odda-
nie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Dzięki Państwa wiedzy, 
umiejętnościom i serdeczności, jaką otaczacie dzieci i młodzież, stają się 
Oni wartościowymi ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka.

Realizacja zadań szkoły nie byłaby możliwa bez udziału Pracowni-

ków niepedagogicznych. Dzisiaj za Państwa trud 
serdecznie dziękujemy.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszyst-
kie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spo-
kojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności 
za edukację, a także wychowanie tych, którzy są 
nadzieją narodu – dzieci  i młodzieży. Życzymy 
radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, 
entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów, 
satysfakcji z  sukcesów oraz wiele osobistego 

szczęścia i zdrowia. W tych wyjątkowych okolicznościach epidemii CO-
VID-19 życzenia zdrowia nabierają nowego znaczenia. Każdego dnia, 
kiedy stajecie przy tablicy i spotykacie się ze swoimi uczniami, poddaje-
cie swój organizm niezwykłej próbie. Za tę szczególną postawę składa-
my serdeczne podziękowania.

Wójt Gminy Teresin 
 Marek Olechowski 

Przewodniczący Rady Gminy Teresin
Bogdan Linard 

Pełnomocnik Wójta ds. oświaty
Bogusław Bęzel

pamiętaj, noś maseczkę
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Posiedzenie Rady Społecznej ds. 
CPK z udziałem przedstawicieli spółki 
Centralny Port Komunikacyjny w dniu 
28  września 2020  r. zostało przedwcze-
śnie zakończone po zrealizowaniu czę-
ści porządku obrad z powodu otrzy-
mania w trakcie obrad informacji, że 
niektórzy z uczestników mogli mieć 
w ostatnim czasie kontakt z osobami za-
każonymi wirusem COVID-19.

W czasie krótkich obrad Rada przyjęła 
stanowisko w sprawie otrzymanego pro-
jektu nowelizacji ustawy o Centralnym 
Porcie Komunikacyjnym. Zdaniem Rady 
nowa regulacja stawia mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki 
w niekorzystnej sytuacji i może prowadzić do dużych nadużyć ze stro-
ny spółki Centralny Port Komunikacyjny. Rada w obszernym stanowi-
sku skierowanym do Spółki bardzo negatywnie oceniła projekt ustawy, 
wskazała wiele braków i krzywdzących dla mieszkańców postanowień.

Najważniejsze obiekcje względem projektu zgłoszone przez Radę to:
1. Niesprawiedliwe zasady tzw. dobrowolnych wykupów oraz 

ewentualnych wywłaszczeń. 
Rada nie zgadza się na „dobrowolne” wykupy pod groźbą wywłasz-

czeń. Projekt ustawy nie gwarantuje, że za otrzymane wynagrodzenie 
lub odszkodowanie właściciel nieruchomości przejmowanej na po-
trzeby CPK będzie mógł nabyć podobną nieruchomość w okolicznych 
miejscowościach. Zdaniem Rady Społecznej ds. CPK wynagrodze-
nie za nieruchomości, niezależnie od tego w jakiej formie dojdzie do 
zbycia (sprzedaż czy wywłaszczenie),  powinno być wyliczane według 

podobnych zasad, na podstawie eks-
pertyzy rynku nieruchomości, dokona-
nej przez niezależnych rzeczoznawców 
i  z  uwzględnieniem celu przeznaczenia 
(wycena jak za ziemię „lotniskową”).

2. Brak możliwości odzyskania nie-
ruchomości, jeśli lotnisko nie zostanie 
wybudowane.

3. Możliwość przejmowania nieru-
chomości jeszcze przed wywłaszcze-
niem lub sprzedażą. 

Rada nie zgadza się, aby prawo pozwala-
ło Spółce odbierać nieruchomości, jeszcze 
zanim Spółka stanie się ich właścicielem.

4. Brak ochrony praw osób, które znajdą się w sąsiedztwie lotni-
ska. Projekt nie zawiera regulacji, które chroniłyby w jakikolwiek spo-
sób interesy osób, które nie zostaną wywłaszczone pod budowę lotniska, 
lecz pozostaną na tym terenie zaraz obok nowej inwestycji pogarszają-
cej znacznie jakość ich życia.

5. Brak propozycji dla gmin. 
Projekt nie zabezpiecza interesów gmin jako jednostek samorządu 

terytorialnego.
6. Ograniczenie konsultacji społecznych. W projekcie ustawy zli-

kwidowano obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych przy wy-
dawaniu decyzji lokalizacyjnej CPK.

Robert Pindor 
Rada Społeczna ds. CPK

Foto: wizualizacja: cpk.pl

Strażacy ochotnicy z Szymano-
wa zostali doposażeni dzięki wspar-
ciu samorządu Mazowsza. Do jed-
nostki trafi blisko 26 tys. zł. Umowę 
na dofinansowanie zakupu odzieży 
ochrony indywidualnej podpisali 
15 października w Urzędzie Gminy 
Teresin marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik oraz 
zastępca wójta gminy Teresin Ma-
rek Jaworski. 

W spotkaniu wzięli udział wice-
przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa Adam Orliński i Marcin Pod-
sędek, Joanna Sokołowska dyrektor 
Departamentu Organizacji ds. Bez-
pieczeństwa Publicznego oraz skarb-
nik Gminy Teresin Agnieszka Rosa.

Jak podkreśla marszałek Adam 
Struzik, strażacy ochotnicy potrze-
bują długofalowego i  kompleksowe-
go wsparcia.

– Trudny czas pandemii pokazał, że druhom brakuje środków ochrony 
osobistej. Naszą reakcją było szybkie przekazanie jednostkom m.in. ma-
sek, rękawiczek, płynów dezynfekujących za ponad 7,5 mln zł. Kontynu-
ujemy też nasze programy wsparcia.

Samorząd Mazowsza nie rezygnuje z dotychczasowych form pomo-
cy. Wiceprzewodniczący sejmiku województwa Adam Orliński zazna-
cza, że w tym roku strażacy otrzymają środki na zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych i sprzętu, ale 
też remonty strażnic.

– Mimo pandemii, sukcesywnie po-
magamy strażakom. Jest to inwesty-
cja w bezpieczeństwo nas wszystkich 

– dodaje.
Z kolei Marcin Podsędek, wice-

przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa tłumaczy, że dofinansowanie 
było możliwe dzięki uzyskanym 
oszczędnościom oraz uruchomionej 
decyzją radnych województwa rezer-
wie budżetowej.

– Potrzeby OSP wciąż są duże, 
dlatego co roku w naszym budżecie 
zabezpieczamy środki na ich dopo-
sażenie. Bardzo zależało nam, aby 
tę pomoc kontynuować, szczegól-
nie teraz, kiedy oprócz codziennych 
obowiązków, druhowie włączają się 
w walkę z epidemią.

Przypomnijmy, że w 2019 roku 
jednostka OSP w Szymanowie została wyposażona w samochód ratow-
niczo-gaśniczy GBA 3,5/29 MAN TGM18.290 przy udziale środków 
z urzędu marszałkowskiego, a w roku swojego jubileuszu 100-lecia, wy-
różniona przez marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Stru-
zika medalem Pro Masovia.

Redakcja

pamiętaj, myj ręce

Stanowisko rady społecznej ds. 
Centralnego Portu Komunikacyjnego

Samorząd Mazowsza doposażył 
strażaków z OSP w Szymanowie
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zachowaj 2-metrowy dystans

i temu wydarzeniu nie udało się przeciwstawić pandemii co-
Vid-19. tegoroczne dni kukurydzy województw mazowieckiego 
i Łódzkiego wprawdzie odbyły się, ale tym razem bez części rozryw-
kowej, bez stoisk wystawienniczych, tłumów uczestników i w pełnym 
reżimie sanitarnym. Nie znaczy to jednak, że organizatorzy nie zapla-
nowali żadnych atrakcji. Nowością była bezpośrednia transmisja z wy-
darzenia w internecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dni Kukurydzy odbyły się w pierw-
szą niedzielę października (4.10.). Trudno w to uwierzyć, ale za nami 
już dwudziesta druga edycja tego ważnego dla producentów roślin 
zbożowych wydarzenia, jakim są Dni Kukurydzy województw mazo-
wieckiego i łódzkiego. Jest to impreza o długoletniej tradycji, ciesząca 
się niesłabnącym zainteresowaniem. Restrykcyjne obostrzenia związa-
ne z pandemią COVID-19 wymusiły na organizatorach przeniesienie 
wydarzenia do sieci. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Inter-
netową relacje obejrzały tysiące zainteresowanych. Organizatorzy nie 
wykluczają, że być może tego typu transmisje będą towarzyszyły Dniom 
Kukurydzy również w kolejnych edycjach.

Zainteresowani zapoznani zostali z wieloma odmianami kukurydzy. 
Firmy branżowe zaprezentowały urządzenia do jej zbioru i uprawy, roz-
wiązania z zakresu precyzyjnego rolnictwa i nawigacji. Producenci ku-
kurydzy mieli możliwość porównania pracy poszczególnych maszyn i 
różnych procesów technologicznych. Nie zabrakło wywiadów ze specja-
listami, m.in. z dr inż. Romanem Warzechą z Instytutu Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, 
który naświetlił program uprawy i wykorzystania ziarna kukurydzy dla 
celów spożywczych. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowieckie-
go Oddziału Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach, firm hodowla-
no-nasiennych z całej Polski. Oglądający na żywo transmisję, mogli na 
bieżąco zadawać pytania i wymieniać się swoimi uwagami z ekspertami.

Chcę podziękować wszystkim wystawcom za prezentacje swoich osią-
gnięć, naukowcom za krótkie, ale jakże treściwe wykłady z zakresu tech-
nologii uprawy kukurydzy, współorganizatorom za przygotowanie tego 
wydarzenia, prowadzącej program Annie Wrzesień i Sylwii Szymańczak, 

zespołowi Grzybowianki, Jadwidze Banaszek za przygotowanie wystawy 
kulinarnej, Iwonie Bule z piekarni GS Teresin za świetne wyroby piekar-
nicze z kukurydzy – dziękuje Tadeusz Szymańczak, przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

XXII Dni Kukurydzy w Skrzelewie, tworzone przez rolników i dla 
rolników, po raz kolejny udowodniły, że są imprezą niezwykle potrzebną. 

Redakcja
Foto: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Bratoszewicach

Nowe oblicze dni kukurydzy

Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału 
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolni-
kiem.

Zaznacz prawidłową odpowiedź zgodną ze stanem faktycznym na 
1 czerwca 2020 roku
�� Prowadzę działalność rolniczą.
�� Nie prowadzę działalności rolniczej, ale mam pracownika, który 

robi to za mnie. 
�� Użytkuję co najmniej:
�� 1 ha użytków rolnych
�� 0,5 ha sadu (drzewa lub krzewy owocowe)
�� 0,5 ha upraw warzyw gruntowych, truskawek gruntowych lub 

chmielu
�� 0,3 ha szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych
�� 0,1 ha upraw tytoniu
�� 50 m2 upraw pod folią
�� 25 m2 upraw pod szkłem kwiatów lub warzyw
�� 25 m2 upraw grzybów jadalnych
�� Uprawiam zioła lub przyprawy (np. zasiewy mięty, rumianku, la-

wendy)
�� Posiadam plantację choinek bożonarodzeniowych prowadzoną na 

użytkach rolnych
�� Prowadzę chów lub hodowlę zwierząt w liczbie równej lub większej: 
�� krowy – 5 szt.
�� cielęta – 10 szt.
�� bydło rzeźne - 10 szt.

�� tuczniki – 50 szt.
�� prosięta i warchlaki – 50 szt.
�� drób mięsny – 100 szt.
�� drób nieśny - 80 szt.
�� chów i hodowla owiec – 10 szt.
�� tucz owiec – 15 szt.
�� konie hodowlane, konie rzeźne – 1 szt.
�� króliki (samice) – 50 szt.
�� zwierzęta dzikie utrzymywane w systemie fermowym – 10 szt. (np.: 

strusie, dziki, jelenie)
�� pszczół – 20 pni pszczeli (uli)
�� lisy, jenoty – 1 samica
�� norki, tchórze, szynszyle – 2 samice
�� nutrie – 50 samic
�� Prowadzę stajnię lub hotel dla koni, bez względu czy jestem właści-

cielem koni

Jeśli choć jedena kratka została przez Ciebie zaznaczona oznacza 
to, że podlegasz obowiązkowemu spisowi rolnemu. Aby dopełnić 
ustawowy obowiązek, koniecznie skontaktuj się z infolinią spisową 
22 279 99 99 lub spisz się przez Internet samodzielnie bądź w Gmin-
nym Punkcie Spisowym (logowanie na stronie: spisrolny.gov.pl przy 
wykorzystaniu numeru gospodarstwa rolnego z listu, który otrzyma-
łeś od Prezesa GUS).

Brak dopełnienia obowiązku może wiązać się z konsekwencjami 
(kara grzywny) zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej. 

TEST „CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?”
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25 września br. w Przy-
pkach w gminie Tarczyn 
podczas plenerowego semi-
narium podsumowującego 
etap wojewódzki konkursu 
AgroLiga 2020 na Mazowszu 
poznaliśmy zwycięzców oraz 
laureatów tegorocznej edycji 

– ludzi z pasją, dążących do 
innowacji, którzy z zamiło-
waniem realizują się w branży 
rolniczej. To już 28. edycja 
konkursu.

Wśród uczestników se-
minarium znaleźli się rolnicy, 
doradcy oraz przedsiębiorcy 
z  województwa mazowiec-
kiego, w tym laureaci z  po-
przednich lat konkursu AgroLiga. Wydarze-
nie odbyło się w ramach operacji „Konkurs 
AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki”, 
realizowanej w ramach dwuletniego planu ope-
racyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2020–2021 przez konsorcjum pięciu 
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolni-
czego:  lidera – Zachodniopomorskiego z sie-
dzibą w Barzkowicach oraz Mazowieckiego 
z siedzibą w Warszawie, Podlaskiego z siedzi-
bą w Szepietowie, Warmińsko – Mazurskiego 
z Olsztyna, Kujawsko – Pomorskiego z Mini-
kowa.  Wszyscy goście mieli okazję zapoznać 
się z prezentacją przedstawiającą sylwetki lau-
reatów AgroLigi z województw partnerskich. 

Goście uroczystości wysłuchali wykładu dr 
hab. Szczepana Figiela, profesora Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego na temat: „Zarzą-
dzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost 
konkurencyjności, innowacyjność i  nowe 
technologie w rolnictwie” i obejrzeli film, któ-
rego bohaterami było 12 laureatów konkursu 
AgroLiga 2020 z województwa mazowiec-
kiego. Uczestnicy podziwiali kreatywnych 
i konsekwentnie realizujących swoje plany 
gospodarzy i menagerów oraz ich nowocze-
sne gospodarstwa otwarte na innowacyjność 
w każdej dziedzinie.

Tytuł  mistrza województwa mazo-
wieckiego konkursu AGROLIGA 2020 
w  kategorii ROLNICY otrzymali  Pań-
stwo Monika i Piotr Wójcik  prowadzący 
gospodarstwo  szkółkarskie „Green Park” 
w  Osuchowie (powiat żyrardowski, gmina 
Mszczonów). W szkółce produkowane jest 
około 33 000 szt. z 1 ha roślin ozdobnych 
gruntowych oraz 80 000 sztuk roślin donicz-
kowanych. Uprawa prowadzona jest także 
w nowoczesnych blokach foliowych o łącznej 
powierzchni 0,8 ha, wyposażonych w kompu-
ter sterujący wietrzeniem, cieniowaniem, wil-
gotnością oraz nawożeniem. Gospodarstwo 
dysponuje także chłodnią z  kontrolowaną 
atmosferą na owoce oraz halą z linią donicz-
kującą i pomieszczeniami dla pracowników. 
Gospodarstwo prowadzi głównie sprzedaż 

hurtową, a odbiorcami są kontrahenci w kraju 
oraz za granicą.

Tytuł wicemistrza województwa ma-
zowieckiego konkursu AGROLIGA 2020 
w  kategorii ROLNICY otrzymał pan Emil 
Wrotek  właściciel 10 h gospodarstwa sa-
downiczego położonego w Jaroszowej Woli 
(powiat piaseczyński, gmina Prażmów). 
Gospodarstwo specjalizuje się w  nowocze-
snej uprawie grusz i jabłoni. Innowacyjnym 
rozwiązaniem wprowadzonym w sadzie jest 
metoda prowadzenia grusz w systemie cztero-
przewodnikowym – z drzewka wyprowadzane 
są cztery przewodniki umocowane do palików 
porozginane na boki. Wpływa to bezpośred-
nio na wydajność; z 1 ha grusz na najstarszych 
drzewach rolnik otrzymuje około 55 ton z ha, 
na młodszych wprowadzanych obecnie 60 ton.

Laureaci województwa mazowieckiego 
AGROLIGA 2020 w kategorii ROLNICY:

Dariusz Myzia (gmina Bulkowo, powiat 
płocki) – nowoczesne i rodzinne gospodar-
stwo o  łącznej powierzchni ok. 90 ha specja-
lizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz 
produkcji roślinnej, głównie rzepaku, pszeni-
cy, kukurydzy i buraków cukrowych.

Paweł Pałuba (gmina Teresin, powiat 
sochaczewski) – produkcja roślinna na 
powierzchni ok 90 ha – głównie pszenica, 
rzepak i kukurydza. Nowoczesne zaplecze 
technologiczne, w tym m.in. baza suszarni-
czo-magazynowa.

Anna i Marek Małkiewicz (gmina Serock, 
powiat legionowski) – gospodarstwo specja-
lizujące się w  produkcji trzody chlewnej, ale 
także produkcji roślinnej – głównie zboża 
oraz sad śliwowy.

Klaudiusz Koczkodan (gmina Kadzidło, 
powiat ostrołęcki) – gospodarstwo z hodow-
lą bydła mlecznego, niezależne od produktów 
GMO. Gospodarstwo samowystarczalne pod 
kątem pasz objętościowych.

Sylwester Olejniczak (gmina Gąbin, powiat 
płocki) – gospodarstwo prowadzi produkcję 
trzody chlewnej oraz produkcję truskawek.

Grzegorz Kmiołek (gmina Tłuszcz, powiat 

wołomiński) – gospodarstwo zaj-
muje się hodowlą bydła mlecznego.

Tytuł mistrza wojewódz-
twa mazowieckiego konkursu 
AGROLIGA 2020 w kategorii 
FIRMA otrzymała firma „ROL-
MECH Płońsk” – gmina i powiat 
płoński, prowadzona przez Jana 
Różańskiego i synów Piotra i Ja-
rosława. Przedsiębiorstwo z  po-
nad 30 letnią tradycją zajmuje 
się sprzedażą maszyn rolniczych 
i komunalnych. W swojej ofercie 
ma ciągniki marki Zetor i  Kubo-
ta oraz maszyny rolnicze marek 
McHale, Pottinger, Unia Gro-
up Krakowiak, Zasław, Wielton 
i  inne. Działalność ROLMECH 

prowadzona jest obecnie w 6-ciu lokalizacjach. 
Firma zajmuje się oprócz sprzedaży maszyn 
także serwisem gwarancyjnym i pogwaran-
cyjnym. We wszystkich siedzibach prowadzo-
ne są sklepy ze sprzedażą części zamiennych. 
Obecnie w  firmie zatrudnionych jest 70 pra-
cowników.

Tytuł wicemistrza województwa ma-
zowieckiego konkursu AGROLIGA 2020 
w  kategorii FIRMA otrzymał „Gospoda 
pod Kasztanem” Anny i Marka Zbyszyń-
skich z Fijałkowa w powiecie przasnyskim.

Właściciele prowadzą przedsiębiorstwo 
zajmujące się usługami hotelowymi i evento-
wymi. Urokliwy obiekt znajduje się na terenie 
Puszczy Zielonej, która posiada niespotykane 
walory przyrodnicze. Przybyli goście mogą 
skorzystać z noclegu w gościńcu, wziąć udział 
w ogniskach i grillach, a przede wszystkim ob-
cować z naturą. Posiłki w większości są przy-
gotowywane na bazie produktów z lokalnych 
zasobów oraz produktów wytwarzanych we 
własnym ogrodzie.

Laureaci województwa mazowieckiego 
AGROLIGA 2020 w kategorii FIRMA:

Tomasz Wróbel (gmina Iłża, powiat ra-
domski) – 60 ha gospodarstwo wyposażone 
w  nowoczesny park maszynowy specjalizu-
jące się w produkcji roślinnej, głównie zboża, 
rzepak, kukurydza. Działalność pozarolnicza 
w zakresie usług dla rolnictwa.

„EKO-PARK” Ewa i Cezary Rosa (gmina 
Tłuszcz, powiat wołomiński) – firma ogrodni-
cza świadcząca usługi dla klientów indywidu-
alnych oraz instytucji. W ramach działalności 
funkcjonuje także sklep oraz szkółka krzewów 
i roślin ozdobnych.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachod-
niopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach.

Wszystkim mistrzom oraz laureatom 
życzymy pomyślności i spełnienia najśmiel-
szych planów!

Bożena Kalkowska
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Bielicach

pamiętaj, noś maseczkę

Karolina i Paweł Pałubowie z 
Pawłówka w finale AgroLigi 2020
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Tegoroczny Dzień Papieski miał wyjątkowy charakter. Przede 
wszystkim dlatego, że odbywał się w okresie pandemii koronawirusa, 
ale również dlatego, że obchodzony był w roku 100. rocznicy urodzin 
Jana Pawła II. Dzień Papieski obchodzony jest 16 października, jednak 
w Kościele Katolickim święto obchodzi się w niedzielę poprzedzającą 
ten dzień. Hasło Dnia Papieskiego 2020 to „Totus Tuus”.

Data 16 października została wybrana nie bez powodu. To właśnie 
wtedy w 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię 
Jan Paweł II. Abp senior Stanisław Nowak wspomina moment wyboru 
papieża i opowiada, jak celebrował to wydarzenie:

– Pamiętamy wielki dla nas dzień. 16 października usłyszeliśmy „Ha-
bemus papam” – mamy papieża. Polak papieżem! Co za szczęście! Co za 
radość! My w Krakowie, klerycy, zareagowaliśmy tym, że powstaliśmy 
i zaśpiewaliśmy wielkim głosem „Ciebie Boże wielbimy”. Później porwali 
mnie i jednego z księży przełożonych na ramiona i zanieśli do refektarza. 
Tam na kolacji cieszyliśmy się i szaleliśmy. Później pękły mury semina-
rium, wyszliśmy na ulice i klerycy krzyczeli „Mamy papieża!”

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus” jest blisko zwią-
zane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem, wy-
brał to hasło na 
swoje biskupie 
zawołanie. To-

warzyszyło mu ono aż do śmierci. „Totus Tuus” oznacza „Cały twój” i odnosi się do zawie-
rzenia Bogu przez Maryję. Jak mówi abp senior Nowak, wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, 
z jak wielkim człowiekiem mamy do czynienia:

– Po raz pierwszy w historii mamy Ojca Świętego z Polski. Dodatkowo tak wielkiego, wtedy 
jeszcze nie wiedzieliśmy, ale teraz można go nazwać Wielkim Świętym. Pragniemy nawet, żeby 
był doktorem kościoła i wielkim, wielkim papieżem.

Z okazji tego dnia w Niepokalanowie, podobnie jak w wielu innych parafiach w całej 
Polsce, odbyła się zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży 
z małych miejscowości. Otrzymuje je ponad dwa tysiące osób z całej Polski. – Dzięki stypen-
diom mogą uczyć się i dostać na wymarzone studia. Te pieniądze to bardzo dobra inwestycja 

– mówi ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Pol-

ski w 2000 roku – jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 roku. W cią-
gu dwudziestu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilkanaście tysięcy młodych 
ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”.

Redakcja
Źródło grafiki: dzielo.pl

pamiętaj, myj ręce

XX jubileuszowy Dzień Papieski
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GmiNa teresiN w radiU  
socHaczew 94,9 Fm
Środa, 4 listopada 2020 roku o godzinie 9.30 
rozmowa z Krzysztofem Szumskim, dyrektorem 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach.

GmiNa teresiN w radiU  
NiePokaLaNÓw 102,7 Fm

Piątek, 13 listopada 2020 roku o godzinie 13.10 
rozmowa z Krzysztofem Szumskim, dyrektorem 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach.

94,9 FM 102,7 FM

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
w Nowej Piasecznicy o powierzchni 4300 m kwadratowych w kształcie prostokąta przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych, woda i prąd na 

działce, istnieje możliwość podziału (numer działki 125). Cena 290 tysięcy złotych (do negocjacji). Tel. 663–399–803.



Numer 10/2020 11

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

Jubileuszowy, XX Dzień Papieski obchodzony 11 października pod 
hasłem „Totus Tuus”, w tym roku przyjął inną formę niż dotychczas. 
Sytuacja w kraju zmusiła wspólnotę naszej szkoły do zmian względem 
ubiegłych lat. Nie oznacza to jednak, że w dobie pandemii społeczność 
naszej szkoły będzie celebrować dzień Patrona w mniej uroczysty spo-
sób, bo uroczyste obchody to w naszej szkole już tradycja. Cieszymy się 
ze spotkania z nauką Jana Pawła II i wspólnoty, jaką jesteśmy my sami, 
jako szkoła nosząca Jego imię. Zawsze jest to wielkie przeżycie, powrót 
wspomnień dla tych, którzy pamiętają osobę Wielkiego Papieża. 

Przygotowując z dziećmi uroczystość, odnosi się wrażenie, iż Papież 
cały czas trwa przy nas. Towarzyszą temu emocje i wielkie wzruszenie. 
Świętowanie Dnia Papieskiego miało, jak co roku, wymiar zarówno 
duchowy, jak i kulturalny. Cały tydzień powstawały prace dziecięce na 
temat Wielkiego Polaka. Często brzmiała i nadal jest słyszana „Barka” 
i inne ulubione pieśni Jana Pawła II. Dekoracja okolicznościowa, wysta-
wa prac, recytacja poezji na lekcjach i ta niepowtarzalna refleksja: To był 
Wielki Polak! Jesteśmy dumni z Naszego Patrona.

s. Kasjana Konkolewska 

zachowaj 2-metrowy dystans

Dzień patrona w szkole podstawowej w Paprotni
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Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w  Niepokalanowie wypełniło się w  piątkowy wieczór 
25 września dźwiękami arcydzieł muzyki sakralnej w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Występ w Nie-
pokalanowie był częścią trasy koncertowej promującej nową płytę zespołu, która została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncert „Perły muzyki sakralnej” w wykonaniu zespołu „Mazowsze” otworzył proboszcz Niepokalanowa o. Mariusz Książek, wyrażając ra-
dość, iż kościół, którego jest gospodarzem, gości w swych murach wybitnych artystów oraz audytorium z powiatu sochaczewskiego i jego okolic. 
Z zaproszenia skorzystała bowiem licznie zgromadzona publiczność. Tuż przed 19.00 w świątyni trudno było znaleźć miejsce siedzące. Słuchacze 
nie zawiedli się. „Mazowsze” przygotowało dopracowany muzycznie i wizualnie występ. W koncercie zaprezentowane zostały arcydzieła muzyki 
kościelnej skomponowane na przestrzeni kilku epok przez największych kompozytorów. Utwory Gounoda, Elgara, Fauré czy Dossa zabrzmiały 
w wykonaniu chóru, orkiestry i solistów Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”: Katarzyny Miąsik (sopran), Anny Łukaw-
skiej (mezzosopran), Andreia Baravika (tenor) i Łukasza Karaudy (bas). Wszystkie w doskonałych aranżacjach maestro Jacka Bonieckiego, odpo-
wiedzialnego za opracowanie muzyczne większości dzieł, które znalazły się na wspomnianej już płycie. Mogliśmy podziwiać bogactwo: modlitwy 
śpiewanej – temat „Ave Maria” w kilku odsłonach, „Ave Verum”, muzyki liturgicznej i dzieł sakralnych „Agnus Dei” Bizeta czy „Gloria” Vivaldiego 
zaprezentowane w nowych interpretacjach. 

Warto było odwiedzić tego wieczora niepokalanowską świątynię. Na uwagę zasługuje nie tylko warstwa muzyczna koncertu, ale także jego 
strona wizualna. Niepowtarzalny styl wokalno-instrumentalny „Mazowsza” został umiejętnie dopełniony przez przepiękne stroje ludowe oraz 
bogactwo i różnorodność mieniących się w nich barw. Koncertu wysłuchała ze wzruszeniem i zachwytem wielopokoleniowa publiczność, która na 
koniec zasłużenie nagrodziła artystów, nazwanych przez Jerzego Waldorffa perłą w koronie Rzeczypospolitej, owacjami na stojąco. 

Tomasz Daczko

pamiętaj, noś maseczkę

Przepiękny koncert „Mazowsza” 
w niepokalanowskiej bazylice. 
Publiczność była zachwycona!



Numer 10/2020 13pamiętaj, myj ręce



14 Prosto z Gminy14

Teresińscy harcerze z 1. Drużyny Harcer-
skiej im. św. Maksymiliana Kolbego „Czarna 
Jedynka” znaleźli, jak to sami określają, przy-
stań marzeń. 9 października zainaugurowali 
działalność harcówki z prawdziwego zda-
rzenia. Po kilkumiesięcznym remoncie mają 
swoją upragnioną siedzibę. Pomieszczenie 
zmieniło się nie do poznania. To mały, kame-
ralny budynek po dawnej kasie biletowej, usy-
tuowany tuż przy dworcu Teresin-Niepokala-
nów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
zastępca wójta Gminy Teresin Marek Jawor-
ski, phm. Anna Wasilewska – komendant 
Hufca ZHP w Sochaczewie im. Żołnierzy 
II Batalionu 18 Pułku Piechoty, phm. Maciej 
Wasilewski – członek komendy, kwatermistrz 
Hufca, phm. Katarzyna Mosakowska-Sobót-
ka – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą 
i  kształcenia, phm. Jarosław Dąbrowski – 
przewodniczący komisji rewizyjnej Hufca, 
radni Paweł Wróblewski i Zbigniew Biederka, 
dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Ma-
riusz Cieśniewski oraz licznie przybyli zucho-
wie, harcerze i ich rodzice.

Oficjalne otwarcie Harcówki poprzedzi-
ła krótka zbiórka, podczas której harcerze 
podziękowali za pomoc. Jak na harcerskie 
spotkanie przystało, zapłonęło symboliczne 
ognisko, rozpalone „od jednej zapałki”. Przy-
gotowanie pomieszczeń trwało kilka miesięcy, 
ale 1. Drużyna Harcerska im. św. Maksymilia-
na Kolbego „Czarna Jedynka” na warunki nie 
powinna narzekać. Budynek zmienił się nie do 
poznania.

– Harcówka była naszym marzeniem – infor-
muje przyboczny phm. Marek Pietrasik. – Kie-
dy otrzymaliśmy sygnał od wójta Gminy Teresin, 
że znalazł dla nas pomieszczenie, wiedzieliśmy, 
że wkraczamy w nowy rozdział działalności i że 
potrzebujemy tylko czasu i trochę pieniędzy, by 
urządzić się po swojemu. W remoncie pomogli 
nam rodzice dzieci zrzeszonych w harcerstwie 
i ludzie dobrej woli, którzy dostrzegli w nas po-

tencjał. I jest to fantastyczny moment, by po raz 
kolejny powiedzieć Państwu bardzo dziękuje-
my! – podkreślał wzruszony.

Harcerze nie ukrywają zadowolenia i za-
pewniają, że będą dobrymi gospodarzami. 
Z  nowej siedziby będą korzystali nie tylko 
harcerze, ale także zuchy z nowo tworzonej 
gromady. 

– Własny kąt dla zuchów i harcerzy ma 
ogromne znaczenie. Tu mogą trzymać swoje 
kroniki, proporce, sztandary. Tu mogą się spo-
tykać i dyskutować o nowych pomysłach. Zimą 
i jesienią właśnie w takich miejscach rodzą się 
niesamowite pomysły – mówi drużynowa Joan-
na Pietrasik.

Podczas inauguracji Harcówki głos zabie-
rali goście, którzy nie szczędzili słów uznania 

i podziwu. Pojawiły się także prezenty dla bo-
haterów tego niezwykłego wydarzenia. Gitarę 
klasyczną podarował harcerzom wójt Gminy 
Teresin Marek Olechowski, ukulele i instru-
menty perkusyjne dyrektor TOK Mariusz 
Cieśniewski, drzewiec i flagę narodową radny 
Paweł Wróblewski, a pyszny tort Komenda 
Hufca ZHP w Sochaczewie.

Druga część spotkania miała miejsce na 
skwerze przy Harcówce, gdzie przygotowano 
słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę. 

– Nie tak dawno minęły wakacje, dlatego już 
teraz ruszamy pełną parą w nowy harcerski 
rozdział. Przed nami nowe miejsce zbiórek, ale 

wartości ciągle przekazujemy te same. Bo czym 
byłoby harcerstwo bez ducha braterstwa, pa-
triotyzmu, służby bliźniemu? Terenoznawstwo, 
samarytanka, musztra, pionierka, sprawności 
i stopnie harcerskie również nie są nam obce 

– mówi phm. Joanna Pietrasik, drużynowa 
1. DH w Teresinie. I korzystając ze sposobno-
ści zachęca do wstąpienia w szeregi druhów 
i druhen, do rozpoczęcia harcerskiej przygody 

– Jeżeli masz co najmniej 9-10 lat, to już dzisiaj 
zapraszamy Cię na nasze zbiórki harcerskie 
w Harcówce, w piątki w godzinach 16:30–18:00. 

A dla ciut młodszych od 6. roku życia zbiórki 
ruszą już w  połowie października – zaprasza-
my w soboty w godzinach 10:00–11:30! 

Świętowanie zakończyło się wspólnym 
kręgiem i przekazaniem tradycyjnej iskierki. 
Druhny i druhowie z Teresina mówią z dumą: 

– Od teraz mamy swój własny harcerski kąt.
Tomasz Daczko

c o  s Ł y c H a ć  U  s e N i o r Ó w ?

zachowaj 2-metrowy dystans

Mamy swój własny harcerski kąt
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SPROSTOWANIE 
W artykule „Szymanowscy strażacy 

włączyli się do akcji zbierania krwi” (PzG 
nr 09/2020) przekazaliśmy błędną infor-
mację. Otóż głównym i jedynym orga-
nizatorem zbiórki krwi, która odbyła się 
7 sierpnia przed kościołem parafialnym 
w Kaskach byli druhowie z OSP w Ka-
skach. Podczas akcji udało się zebrać 21 
litrów krwi. Za nieścisłości w przekaza-
nej Czytelnikom informacji przeprasza-
my, jednocześnie dziękujemy strażakom 
z Kask za podjęcie tak niezwykle po-
trzebnej społecznie akcji.

Redakcja 
Foto: OSP w Kaskach

Dyskusyjny Klub Książki działający w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Teresinie wznowił swoją działalność. Pierwsze spotkanie 
po przerwie wywołanej COVID-19 odbyło się 16 września w siedzi-
bie biblioteki przy ul. XX-lecia. Tematem była książka autorstwa An-
geliki Kuźniak „Papusza” – pasjonująca lektura o Bronisławie Wajs, 
romskiej poetce. Papuszę odkrył Jerzy Ficowski. To on tłumaczył jej 
utwory na język polski, publikował je w czasopismach i zachęcał po-
etkę do pisania. Jej wierszami zafascynowany był także Julian Tuwim. 

– Pisanie biografii to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem – po-
wiedziała w jednym z wywiadów Angelika Kuźniak, znakomita repor-
terka i biografka. Trzykrotną laureatkę Grand Press interesują, jak sama 
przyznała, nieco zakurzone postaci, dlatego zapragnęła dać im drugie 
życie. Tak było na przykład z cygańską poet-
ką Bronisławą Wajs.

– „Papusza” jest dla mnie najważniejszą 
książką, bo żeby zrozumieć jej bohaterkę, mu-
siałam pogadać sama z sobą, zmierzyć się z 
myśleniem o samotności, co było bardzo trud-
ne emocjonalnie – wyznała autorka.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
odbywają się raz w miesiącu, na każdym 
omawiany jest jeden tytuł – wybrany wcze-
śniej przez klubowiczów. Wskazana powieść 
stanowi początek dyskusji, podczas której 
czytelnicy dzielą się swoimi spostrzeżenia-
mi i gustami literackimi, bowiem każde 
kolejne spotkanie przeradza się w dyskurs 

o życiu i o nas samych. Nie inaczej 
było i  tym razem, bo jak mówią jej 
uczestniczki, Angelika Kuźniak wy-
dobywa piękno z biografii kobiety 
tak naznaczonej czernią i boleścią. 
Pokazuje Papuszę, jakiej wcześniej 
nie znały albo poznać nie mogły. 

– Do Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki można dołączyć w każdej chwili. 
Dyskusje o książkach wcale nie muszą 
być nudne, mogą toczyć się w miłej 
atmosferze popołudniową porą przy 

ciastku, herbacie 
i kawie. Nie trzeba 
być krytykiem, by 
czerpać przyjem-
ność z dyskuto-
wania o wspólnie 
p r z e c z y t a n y c h 
książkach. Nie oceniamy gustów czytelniczych i  sza-
nujemy zdanie innych. Udział w klubie to nie tylko 
aktywizacja intelektualna, ale także przyjemnie, a za-
razem pożytecznie spędzony czas – informuje dyrek-
tor GBP w  Teresinie Aleksandra Starus, zachęcając 
jednocześnie do wstąpienia w szeregi klubu.

Redakcja
Fot. mat. pras.

Jednostka OSP w Paprotni wzbogaci-
ła się o nowy sprzęt. Gmina Teresin po 
raz kolejny udzieliła wsparcia strażakom. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej 
daje możliwość jednostkom samorządu 
terytorialnego wspierania OSP w formie 
dotacji udzielanej na zakup potrzeb-
nego sprzętu i wyposażenia. Program 
dofinansowania ma na celu wzmocnie-
nie potencjału bojowego jednostek OSP, 
a  zakup niezbędnego sprzętu znacznie 
usprawnia pracę strażaków i poprawia 
ich bezpieczeństwo podczas wykonywa-
nia działań ratowniczych

Dzięki środkom z Gminy Teresin, oko-
licznych sołectw oraz środkom własnym, 
ochotnikom z Paprotni udało się pozyskać 
nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Są to: 
przenośny maszt oświetleniowy, pilarka 
spalinowa, dziesięć par rękawic specjal-
nych Rosenbauer, zestaw interwencyjny, 
adaptery ciągnące do rozpieraka ramienio-
wego, wentylator oddymiający nadciśnie-
niowy, smok skośny oraz cztery szczotki 
Fiskars. 

– Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie! – mówią druhowie z OSP w Paprotni.
O tym, jak ważne jest wsparcie strażaków, mogliśmy się przekonać niejednokrotnie przy oka-

zji pożarów, wypadków drogowych czy klęsk żywiołowych. Dlatego jako społeczeństwo powinni-
śmy na co dzień wspierać tych, którzy dbają o bezpieczeństwo nasze i naszego dobytku.

Redakcja
Foto: OSP Paprotnia

pamiętaj, noś maseczkę

Jednostka OSP w Paprotni 
wzbogaciła się o nowy sprzęt

O książkach przy kawie. W dyskusyjnym 
klubie książki rozmawiano o „Papuszy”
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W 100-lecie Bitwy Warszaw-
skiej – „Cudu nad Wisłą” i uro-
dzin św. Jana Pawła II – w roku 
Jana Pawła II oraz beatyfikacji 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

– Prymasa Tysiąclecia – 26  wrze-
śnia 2020 r. w Niepokalanowie 
odbyła się kolejna, V już, jubi-
leuszowa edycja „MAKSYMI-
LIANALIÓW” pod patronatem 
wojewody mazowieckiego Kon-
stantego Radziwiłła. Do Nie-
pokalanowa zawitały delegacje 
honorowych dawców krwi, ener-
getyków, elektryków i elektroników, rodzin, 
krótkofalowców, dziennikarzy, drukarzy, 
parafii i świątyń pw. Świętego, szkół i sto-
warzyszeń noszących jego imię i wszystkich, 
którym jest bliski św. Maksymilian Maria 
Kolbe.

Spotkanie rozpoczęto Różańcem o godzi-
nie 800  w Kaplicy-Sanktuarium św. Maksymi-
liana. Od godziny 900  do 1400  każdy chętny 
mógł  oddać swoją krew w ambulansie zapar-
kowanym przed bazyliką w Niepokalanowie, 
by pomóc pacjentom przebywającym w  szpi-
talach w ich walce z chorobami. O godzinie 
1030  w sali św. Bonawentury odbyła się pre-
lekcja Zbigniewa Pogonowskiego, wnuka po-
rucznika Stefana Pogonowskiego, który swym 
bohaterskim czynem zniszczenia bolszewic-
kiej radiostacji pod Warszawą, dał początek 
wiekopomnemu zwycięstwu „Cudu nad Wisłą” 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz Gala 
Wyróżnień, podczas której Społeczny Komi-
tet Organizacyjny „MAKSYMILIANALIÓW” 

– Niepokalanów 2020 odznaczył m.in. o. prof. 
dr hab. Grzegorza Bartosika, prowincjała pro-
wincji warszawskiej franciszkanów konwentu-

alnych, o. Stanisława Piętkę, prezesa narodo-
wego MI w Polsce i Jerzego Pędzisza, prezesa 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Ze-
spole Szkół Ochrony Środowiska i Usług w 
Elblągu Medalem Pamiątkowym XX Rocznicy 
Ustanowienia Św. Maksymiliana Marii Kol-
bego Patronem Honorowych Dawców Krwi 
w Polsce, a ks. prałata gen. bryg. rez. Sławomi-
ra Żarskiego, proboszcza parafii świętych Pio-
tra i Pawła w Dębem Wielkim, ks. Prałata Zbi-
gniewa Krasa, kapelana prezydenta RP, Marka 
Jaworskiego, prezesa Związku Gmin Związa-
nych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go, prof. Zbigniewa Krysiaka Prezesa Instytutu 
Myśli Schumana, Władysława Turka b. preze-
sa Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków 

„NAZARET” w  Częstochowie, Piotra Siocha, 
lokalnego przedsiębiorcę, donatora „Maksy-
milianalii” i pośmiertnie porucznika Stefana 
Pogonowskiego Medalem Pamięci Polskiego 
Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku – „Cudu nad Wisłą”. Natomiast 
Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymi-
liana Marii Kolbego uhonorowała orderem 

– zasłużonych w wieloletniej działalności spo-
łecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa 

w Polsce i na rzecz organizacji co-
rocznych uroczystości „MAKSY-
MILIANALII” – Marka Rogalew-
skiego, Honorowego Dawcę Krwi 
z Polowego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi „ORLE GNIAZDO” 
Sulejówek, Henryka Michalskiego, 
Zasłużonego dla Województwa 
Wielkopolskiego i Zasłużonego dla 
Miasta i Powiatu Tureckiego oraz 
Grzegorza Świątka Zasłużonego 
Honorowego Dawcę Krwi z Błonia. 

Po uroczystości o godz. 1230 od-
prawiona została uroczysta Msza 

Święta, której przewodniczył o. prof. UKSW 
dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv – pro-
wincjał prowincji warszawskiej franciszka-
nów konwentualnych. Uroczystości zakończył 
franciszkański posiłek i  Koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W trakcie spotkania można 
było odwiedzić Kaplicę Wieczystej Adoracji, 
zapisać się do Rycerstwa Niepokalanej (MI) 
w  Ośrodku Narodowym MI, zwiedzić Mu-
zeum św. Maksymiliana i OSP Niepokalanów 
oraz kolekcję samochodów JPII czy dokonać 
zakupów w przyklasztornej księgarni.

Przypomnijmy, iż coroczną organizację 
niepokalanowskich spotkań przyjął na siebie 
Społeczny Komitet Organizacyjny, który zaj-

muje się promowaniem wiedzy o życiu i dzia-
łalności świętego Maksymiliana. Promuje 
również honorowe krwiodawstwo oraz wszel-
ką działalność charytatywno-społeczną. Kon-
tynuuje on idee i misję pierwszego komitetu 
organizacyjnego powstałego przed Maksymi-
lianaliami w 2016 roku. Pierwsze Maksymilia-
nalia odbyły się 8 października 2016 roku. 

Redakcja

pamiętaj, myj ręce

V jubileuszowe ogólnopolskie 
spotkanie środowisk kolbiańskich 

„Maksymilianalia” – Niepokalanów 2020
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W piątek, 9 października 2020 r., mimo trudnego czasu powra-
cającej pandemii, rozpoczął się nowy rok akademicki w Instytucie 
Maryjno-Kolbiańskim w Niepokalanowie połączony z Międzynaro-
dową Konferencją Mariologiczną, zorganizowaną przez Centrum 
Studiów Mariologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie pod hasłem: Cud nad Wisłą (1920) – zwycięstwo, 
które przyszło przez Maryję.

Ten dzień rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył abp Wa-
cław Depo – metropolita częstochowski. W homilii metropolita przy-
pomniał, że Kościół w Polsce w tym roku stara się zgłębić temat roku 

duszpasterskiego: Oto wielka tajemnica wiary. Nawiązując do tego hasła 
zaznaczył, że dwaj wielcy Polacy: św. Jan Paweł II i sługa Boży kard. 
Stefan Wyszyński – wyznaczyli Kociołowi Maryjną drogę do Chrystusa 
i wciąż pokazują, że ta droga jest prosta i aktualna. 

Arcybiskup Depo dokonał również inauguracji nowego roku aka-
demickiego 2020/2021. Podczas otwarcia roku zabrali głos m.in. gwar-

dian Niepokalanowa 
o. Mariusz Słowik, 
o. prowincjał Grze-
gorz Bartosik oraz 
zastępca wójta gminy 
Teresin Marek Jawor-
ski. Był też czas na 
wręczenie indeksów 
nowym studentom 
oraz na podziękowa-
nie tym, którzy ukoń-
czyli uczelnię. Nad 

całością konferencji czuwał o. Ireneusz Klimczyk – dyrektor Kolbia-
num. Muzyczną oprawę zapewnił ,,Kameralny chór Niepokalanów’’ pod 
kierownictwem Pawła Ambroziaka. Wygłoszone zostały też pierwsze 
referaty, z  których ,,Aspekt historyczny Cudu nad Wisłą” prof. dr hab. 

Janusza Odziemkowskiego z UKSW był doskonałym wprowadzeniem 
do ogólnopolskiej konferencji. 

Przypomnijmy, iż Instytut Kolbianum, integralna część Wydziału 
Teologicznego UKSW funkcjonuje już 11 lat. Jest jedynym w Polsce, 
a drugim obok Rzymu Ośrodkiem w Europie, kształcącym na kierunku 
mariologia, w tym m.in. na poziomie studiów podyplomowych i dok-
toranckich. Kadrę naukową stanowią profesorowie m.in. UKSW, KUL, 
a także Seraphicum z Rzymu. W Instytucie studentami są zarówno 
duchowni, jak i osoby świeckie. Przyjeżdżają z  całej Polski, ale rów-
nież z dalekiej zagranicy: Japonii, Filipin, Kanady. Do tej pory mury 
Kolbianum opuściło już ponad 100 absolwentów. W tym roku studia 
w Niepokalanowie rozpoczęło na trzech stopniach 27 osób. Patrząc na 
zainteresowanie wydziałami teologicznymi na innych uczelniach – to 
bardzo dobry i jednocześnie motywujący wynik.

Zarządowi, wykładowcom i studentom Kolbianum życzymy 
w nowym roku akademickim Bożego błogosławieństwa, opieki Ma-
ryi Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego.

Redakcja
Foto: br. Mieczysława Wojtak

zachowaj 2-metrowy dystans

Inauguracja nowego roku 
akademickiego w Kolbianum
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25-lecie istnienia naszego 
przedszkola to niezwykle ważne 
wydarzenie dla naszej społecz-
ności, którą tworzą dzieci, rodzi-
ce i wszyscy pracownicy. Historię 
przedszkola możemy prześle-
dzić w prowadzonych prawie od 
początku kronikach przedszkol-
nych. Jubileusz jest okazją do 
wspomnień, które choć minio-
ne zawsze zostaną w  pamięci. 
Przedszkole wytworzyło bogatą 
tradycję, swój klimat i przede 
wszystkim połączyło kilka po-
koleń pracowników, dzieci i ro-
dziców. 

Celem działalności naszej pla-
cówki była i jest szeroko pojęta 
opieka nad zdrowiem, bezpieczeń-
stwem i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie 
i przygotowanie do dalszej edukacji. Wychowankowie przedszkola osią-
gnęli wiele sukcesów w  konkursach ogólnopolskich, międzynarodo-
wych i lokalnych. Dzieci chętnie występowały na scenie Teresińskiego 
Ośrodka Kultury, brały udział w Przeglądach Tanecznych Rytm w Bło-
niu, a także w konkursach organizowanych przez Stację Sanitarno-

-Epidemiologiczną w  Sochaczewie. Nasze przedszkole przyłączyło się 
do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, nie sposób wymienić osób, 
które przychodziły do nas, aby czytać przedszkolakom różne pozycje 
z literatury. Dzieci wraz z nauczycielami bardzo często korzystały z za-
proszeń do Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie na zajęcia biblio-
teczne i spektakle teatralne. W trosce o zdrowie i odpowiednią kondy-
cję fizyczną maluchy oglądały pokazy sportowe w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, brały udział w zajęciach w hali sportowej, czy też na 
stadionie w czasie Przedszkoliady. Nasza placówka utrzymuje kontakt 
ze szkołami z Gminy Teresin, w szczególności ze Szkołą Podstawową im. 
Maksymiliana Kolbego w Teresinie, gdzie uczęszcza większość naszych 
wychowanków, którzy często odwiedzają nas z wolontariatem i przed-
stawieniami teatralnymi. Zawsze cieszymy się z sukcesów naszych ab-
solwentów, których losy śledzimy. Mamy w naszym przedszkolu kolejne 
pokolenia dzieci, których rodzice byli naszymi wychowankami. Jest to 
dla nas ogromna radość i znak, że jesteśmy godni zaufania. 

W  naszej ćwierćwiecznej działalności nie moglibyśmy funkcjono-
wać bez wsparcia i  przychylności wielu osób. Słowa ogromnego po-
dziękowania chcemy skierować do Pani Prezes Barbary Komorowskiej 
i Członków Samodzielnego Koła nr 237 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego. Dziękujemy Wójto-
wi Gminy Teresin Panu Markowi 
Olechowskiemu i całej Radzie 
Gminy. Dziękujemy Zarządo-
wi Głównemu i Pracownikom 
Biura Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Warszawie. Dzię-
kujemy Panu Markowi Misiakowi 
i  wszystkim Pracownikom Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Teresinie za okazywaną 
pomoc.  Jubileusz to okazja do 
radości i nadziei na kolejne lata 
pracy.

Zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej, gdzie 
będziemy umieszczać wspomnie-

nia, stare fotografie z 25-letniej działalności. Absolwentów i rodziców 
naszego przedszkola zachęcamy do przekazywania swoich wspomnień, 
ewentualnie zdjęć na adres e-mailowy:  teresin1968@o2.pl. Jeżeli Pań-
stwo wyrażą zgodę, będziemy je umieszczać na naszej stronie interne-
towej.

Małgorzata Bańkowska
nauczyciel Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie

pamiętaj, noś maseczkę

Wyjątkowy jubileusz 25-lecia 
działalności Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego w Teresinie
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pamiętaj, myj ręce

Rozmowa z Bogdanem Wadeckim, trene-
rem i inicjatorem reaktywowania w Teresinie 
sekcji kolarskiej pod szyldem LKS Mazowsze.

Bogdan Wadecki: Jest mi niezmiernie miło, 
że jako sekcja już zostaliśmy zauważeni. 

Bartłomiej Staniaszek: Startował pan 
także jako zawodnik we wcześniejszych la-
tach. Jak wygląda pana doświadczenie?

BW: Byłem zawodnikiem przez 12 lat. Jeź-
dziłem w Teresinie, Starcie Lublin, a karierę za-
kończyłem w Dębicy. 

BS: Reaktywowana w Teresinie sekcja 
LKS Mazowsze ma ciekawą historię. Tu 
w latach osiemdziesiątych startował między 
innymi uczestnik Mistrzostw Świata Adam 
Zagajewski. Jak kolarstwo znalazło się w Te-
resinie? 

BW: Kolarstwo do Te-
resina trafiło z Sochaczewa, 
gdzie były dwie sekcje. Jedna 
z nich przy Orkanie, o  czym 
pewnie mało kto wie. Później 
w latach siedemdziesiątych 
właśnie jedna z tych sekcji zo-
stała przeniesiona do Teresina, 
a  śp. Zdzisław Kaliński był 
tam trenerem. Jednym z jego 
wychowanków był Adam Za-
gajewski, uczestnik Mistrzostw 
Świata w 1981 roku, Wyścigu 
Pokoju, medalista Mistrzostw 
Polski. Warto wspomnieć też 
innych zawodników tej sekcji, 
którzy dalej pozostają w  świe-
cie kolarskim, jak Jerzy Świ-
noga – obecny trener kadry 
narodowej juniorów, Marek 
Świniarski – srebrny medalista Mistrzostw Pol-
ski, Robert Marciniak – wielokrotny mistrz Pol-
ski w jeździe indywidualnej na czas w kategorii 
Masters. Zapomniałem wspomnieć o Danielu 
Chądzyńskim, który jest mistrzem świata wła-
śnie w kategorii Masters sprzed dwóch lat. To są 
osoby, o których należy pamiętać. 

BS: Kiedy narodził się pomysł reaktywo-
wania sekcji kolarskiej właśnie tutaj?

BW: Ten pomysł chodził mi po głowie już 
jakiś czas. Muszę powiedzieć, że z mojej inicja-
tywy w Teresinie odbywa się etap Wyścigu Do-
okoła Mazowsza. Pomysł spotkał się z ciepłym 
przyjęciem przez wójta Marka Olechowskiego. 
Usłyszeliśmy: „Dobra wchodźcie”, bez żadnych 
obiekcji. Etap wyścigu to także memoriał pa-
mięci Zdzisława Kalińskiego i Adama Zagajew-
skiego. Te decyzje były impulsem do działania 
i wtedy pojawiła się myśl, że może pójdziemy 
krok dalej i wrócimy do sportowej tradycji ko-
larskiej właśnie tu. Chciałbym, żeby kolarstwo 
nie było tu świętem okazjonalnym obchodzo-
nym raz lub dwa razy w roku. 

BS: Kolarstwo ma w Teresinie zacne to-
warzystwo. Pod szyldem LKS Mazowsze 
prężnie działają sekcje łucznictwa i zapasów. 
Warto wymienić także UKS Filipides, który 
niesamowicie się rozwija. Dlaczego dzieci 
i młodzież mają wybierać akurat rower? 

BW: Tak, oczywiście, dlatego idąc do Tere-
sina miałem pewne obawy związane z przyję-
ciem tej sekcji i  pomysłem jej reaktywowania. 
Na szczęście żyją ciągle ludzie, którzy mnie 
pamiętają, działali w  tamtych czasach i dzia-
łają teraz. Pomysł został dobrze przyjęty i jak 
się okazuje jest tu miejsce na różnorodność 
sportową. Dziś bardzo ciężko jest odciągnąć 
dzieci od komputerów i konsoli, więc sam się 
zastanawiałem, czy warto się tego podjąć? Kto 
przyjdzie i czy kogoś zainteresujemy? Po kilku 
tygodniach działalności muszę powiedzieć, że 
bez większych nakładów mamy dziewiątkę uta-
lentowanych dzieciaków, trzech zawodników li-
cencjonowanych i wielu amatorów, miłośników 
jazdy, więc tak to się wszystko zaczyna. 

BS: Kolarstwo kolarstwu nierówne, 
mamy MTB, wyścigi szosowe i wiele innych 
odmian. Czy sekcja kolarska LKS Mazowsze 
planuje jakąś specjalizację? No i dla kogo 
ona powstała? 

BW: To, co ja pamiętam i w czym uczestni-
czyłem, to był trochę inny świat. Dopiero póź-
niej zrodziło się MTB. Mam w głowie pewne 
założenia i plany dotyczące startów. Będziemy 
jeździć szosą, MTB i myślę, że pokażemy się 
także na torze. 

BS: Wspomniał pan także o chęci stwo-
rzenia społeczności kolarskiej, zebrania 
wszystkich miłośników jazdy na rowerze. 

BW: Ta społeczność już istnieje i sama się 
zbiera wokół nas. Ludzie mają swoje trasy, 
przejeżdżają koło siebie i nagle okazuje się, że 
przy okazji różnych wydarzeń czy przejażdżek, 
poznają się. To na pewno pomaga w stworze-
niu dobrej atmosfery wokół klubu, a kalendarz 
imprez powoli się zapełnia. Często są to week-
endowe starty. 

BS: Pojawiły się też pierwsze informacje 
o sukcesach pana podopiecznych. Bardzo 
dobrze w  Gdyni podczas Maratonu MTB 
pojechał Dominik Jakubowski. To już jest 
zawodnik Teresina? 

BW: Tak. Zacznę od tego, że od kilku tygo-
dni Dominik ma licencję LKS Mazowsza Tere-

sin. Jest zawodnikiem utytułowanym i wygrywa 
wiele imprez rowerowych. Tu w Gdyni na Mi-
strzostwach Polski zajął wysokie piąte miejsce. 
To ukoronowanie sezonu MTB w Parku Oliw-
skim. Była to bardzo ciężka i wymagająca trasa 
o długości 90 km. Jest to duży sukces. Myślę, że 
gdyby Dominik miał trochę więcej szczęścia, to 
mógłby sięgnąć po medal. 

BS: Co ma pan na myśli?
BW: W sporcie jest wiele aspektów. Czasem 

decyduje opona, która może być za miękka lub 
za twarda, jak w żużlu i takie detale decydują 
o końcowym zwycięstwie. Tutaj jest podobnie, 
a zawodnikowi zabrakło wody. Dominik powie-
dział, że przez ostatnie 30 km jechał bez napoju 
i to przekreśliło szansę na wyższe miejsce. 

BS: Dobry start zaliczył 
też Mikołaj Wadecki. Czy 
w  planach sekcji jest pozy-
skanie jeszcze kilku zawod-
ników?

BW: W najbliższym czasie 
może dołączyć do nas Seba-
stian Borowski, który jeszcze 
startuje w Warszawie. To bar-
dzo zaangażowany młody za-
wodnik, który na tych samych 
Mistrzostwach Polski w Gdyni 
zajął dziewiąte miejsce. Jako 
ciekawostkę powiem, że w sto-
sunku do swojego startu w ze-
szłym roku, poprawił wynik 
o godzinę, a to jest kosmiczna 
różnica. Jest też akademickim 
mistrzem Polski w  jeździe in-
dywidualnej na czas. Bardzo 
dobrze radzi sobie w  klasyfi-

kacji generalnej cyklu imprez Poland Bike. 
BS: Kto może być zawodnikiem? W jakim 

wieku powinno się zacząć tę przygodę pod 
okiem trenera kolarstwa, żeby myśleć o star-
tach i sukcesach? 

BW: W każdej dyscyplinie sportu, żeby my-
śleć o dobrych wynikach, trzeba zaczynać od 
najmłodszych lat. Nie wykluczamy nikogo, bo 
życie wielokrotnie pokazywało, że wytrwałość 
i  determinacja pozwala na osiąganie dobrych 
wyników nawet, gdy ktoś zaczyna późno swoją 
przygodę. Na przykład w wieku siedemnastu 
czy osiemnastu lat, co kiedyś było normą. Opty-
malnie czekamy na 10-, 12- i 15-latków, ale 
z chęcią zajmiemy się wszystkimi, którzy tylko 
chcą z nami współpracować. 

BS: Gdzie widzi pan siebie i sekcję kolar-
ską LKS Mazowsze w przyszłości, na przy-
kład za 5 lat? 

BW: To jest bardzo dobre pytanie. Widzę sie-
bie i sekcję wraz z tymi dziećmi, które już dziś 
u  nas zaczynają swoją przygodę. To powinni 
być już medaliści Mistrzostw Polski, Olimpiady 
Młodzieży. Widzę dobrą przyszłość i patrzę na 
to wszystko optymistycznie.

BS: Dziękuję za rozmowę i życzę powo-
dzenia.

Rozmawiał: Bartłomiej Staniaszek
Radio Sochaczew

Kolarstwo wraca do Teresina
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Mimo że sekcję reaktywowano zaledwie przed 
miesiącem, już może poszczycić się pierwszymi suk-
cesami. 

Zawodnik naszego klubu Dominik Jakubowski 
(U23) wyśmienicie zaprezentował się 12-13 września 
podczas Milko Mazury MTB w Lidzbarku. Do same-
go końca nie było wiadomo, który z zawodników zwy-
cięży na dystansie PRO. Zacięta rywalizacja między 
Dominikiem Jakubowskim (LKS Mazowsze Teresin) 
oraz Jarosławem Wołosiukiem (Centrum Rowero-
we Olsztyn Team) rozgrzewała licznie zgromadzoną 
publiczność przez całą finiszową prostą. Ostatecznie 
pierwsze miejsce z czasem 3:25:02 zajął Dominik Ja-
kubowski. Jarosław Wołosiuk, drugi na mecie, miał 
zaledwie sekundę straty do lidera. Jego czas to 3:25:03. 
Trzecie miejsce zajął Przemysław Baranowski (Bialo-
blocki ProCoaching) z czasem 03:26:27.

– To był naprawdę długi wyścig. Ostatni maraton 
podobnie czasowo jechałem dwa miesiące temu – mówi 
Dominik Jakubowski. – Nie wiedziałem, jak zachowa 
się mój organizm na tak długim dystansie, ale jak widać 
dobrze. Od startu poszło mocne tempo i razem z Jarosła-

wem Wołosiukiem odjechaliśmy trzymając ciągle bezpieczną 
przewagę. Trasa niby interwałowa, ale przelotowe szutrówki 
były bardzo męczące – dodaje zwycięzca dystansu PRO.

Na kolejny sukces tego młodego i utalentowanego za-
wodnika nie trzeba było długo czekać. Podczas Mistrzostw 
Polski MTB GDYNIA MARATON, które odbyły się 
20  września, zawodnik LKS Mazowsze Teresin zajął zna-
komite 5. miejsce w wyścigu U23 na interwałowej, ciężkiej 
kondycyjnie i selektywnej trasie o długości 90 km.

– Miejsce to cieszy szczególnie, ponieważ na starcie poja-
wiła się krajowa czołówka kolarzy MTB – informuje trener 
sekcji Bogdan Wadecki.

Kolejnym sukcesem sekcji było zwycięstwo Mikołaja 
Wadeckiego w wyścigu szosowym we Franciszkanach na 
bardzo wietrznej trasie liczącej 56 km.

– Wyścig rozpoczął się bardzo spokojnie, lecz już po paru 
kilometrach zaczęły się skoki, starałem dobrze rozgrzać i nie 
wychodzić na zmiany na pierwszych kilometrach i oddać 
jeden, ale zdecydowany skok. I tak się stało. Na mniej wię-
cej 30 km odjechałem ze swoim dawnym kolegą klubowym. 

Uciekaliśmy ze średnią 42 km/h kolejne 26 km. Na 2 km 
do mety, na początku podjazdu zaczął się morderczy 
finisz pod wiatr i pod górę. Ostatecznie udało mi się 
wygrać z  przewagą około 15/20 sekund nad drugim 
i 2 minuty nad peletonem – komentuje wyścig Mikołaj 
Wadecki.

Będziemy śledzić poczynania nowej grupy kolar-
skiej, której członkowie chcą wskrzesić tradycję i suk-
cesami zaznaczyć swoją obecność na mapie sportu nie 
tylko lokalnego. Miejmy nadzieję, że kolarski team 
z  Teresina dochowa się w tej dyscyplinie wychowan-
ków na miarę Mai Włoszczowskiej czy Anny Szafra-
niec. Przypomnijmy, że MTB, czyli jazda po wzgó-
rzach, jest bardzo młodą dyscypliną sportu. Na świecie 
pojawiła się około 30 lat temu, a w Polsce funkcjonuje 
od kilkunastu lat i coraz bardziej zyskuje na popular-
ności, choćby ze względu na powszechniejszą dostęp-
ność sprzętu niż w kolarstwie szosowym. 

Redakcja 
Foto: Mateusz Klimek, mtb-xc.pl

zachowaj 2-metrowy dystans

Nowa sekcja kolarska LKS Mazowsze 
Teresin z pierwszymi sukcesami
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W tym roku Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, będący Mistrzo-
stwami Polski U-16, był rozgrywany w Słupsku. Okrasą trzydniowych za-
wodów był rekord Polski Elizy Galińskiej reprezentującej UKS Filipides 
Teresin w biegu na 2000 m (6:23,03). 

Zawodniczka UKS Filipides Teresin trzeci raz w tym sezonie poprawiła 
nieoficjalny rekord Polski w biegu na 2000 metrów. W sobotni wieczór na sta-
dionie 650-lecia w Słupsku 14-latka pokonała ten dystans w 6:23.03. Zawod-
niczka z Teresina wyraźnie wyprzedziła Olgę Wal (6:35.17) oraz Aleksandrę 
Duban (6:35.79).

Oprócz rewelacyjnego wyniku Elizy, warto również dodać, że  Lena Su-
chowolak  również z UKS Filipides Teresin wygrała bieg na 600 metrów 

i  obroniła tytuł 
w y w a l c z o n y 
przed rokiem 
w  Tarnowie. 
Nasza zawod-
niczka uzyskała 
w Słupsku czas 
1:34.22!

Zawodniczkom i ich trenerowi Andrzejowi Andryszczykowi składamy serdeczne 
gratulacje. 

źródło: www.pzla.pl

30 września na terenie Rezerwatu „Skałki” 
w Krynkach nad Zalewem Brodzkim odbyły 
się Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów 
Młodszych i Juniorów w Biegach 
Górskich Stylem Anglosaskim. 
Gościem honorowym i głównym 
sędzią zawodów był Andrzej Pu-
chacz – delegat Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki oraz członek 
zarządu Międzynarodowej Fede-
racji Biegów Górskich. Zwrócił 
uwagę na to, że trasa biegu była 
bardzo trudna technicznie. Naj-
więcej wysiłku biegaczy koszto-
wał stromy podbieg koło skałek. 
Dobre wyniki osiągali tu na ogół 
zawodnicy wyspecjalizowani 
w  biegach górskich. Poprzeczka 
została zawieszona bardzo wyso-
ko.  W biegu uczestniczyło łącz-
nie 119 biegaczy z 21 klubów. 

Po raz kolejny w tym sezonie wyśmienicie 
zaprezentowała się zawodniczka UKS Filipi-
des Teresin Eliza Galińska, zdobywając tytuł 

mistrzyni Polski U-16. Nasza biegaczka od po-
czątku współzawodnictwa kontrolowała bieg, 
zdecydowanie oderwała się od rywalek, uzy-

skując 12-sekundową przewagę 
nad drugą zawodniczką na mecie. 
To jest jej trzeci tytuł mistrzowski 
w  tym roku! Dwie pozostałe re-
prezentantki naszego klubu: Maja 
Łuczko (U-14) i  Karolina Szklar-
ska (U-18), również znakomicie 
pobiegły, zgodnie zajmując siód-
me miejsca w  swoich kategoriach 
wiekowych.

W punktacji klubowej UKS Fi-
lipides Teresin sklasyfikowany zo-
stał na doskonałym 9. miejscu.

Zawodniczkom i ich trenerowi 
Andrzejowi Andryszczykowi skła-
damy serdeczne gratulacje.

Redakcja

pamiętaj, noś maseczkę

Kolejny rekord Polski Elizy Galińskiej!

Eliza Galińska mistrzynią Polski 
w biegach górskich
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Znaczące sukcesy odnieśli łucz-
nicy LKS Mazowsze Teresin w Mi-
strzostwach Krajowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych 
w łucznictwie, które odbyły się 
w dniach 5-6 września w Zamościu. 

O  medale walczyli juniorzy młod-
si, juniorzy i  młodzieżowcy kobiety 
i  mężczyźni. Startowało 139 zawodni-
ków reprezentujących 14 klubów z 10 
województw. Klasyfikację klubową 
łączną wygrał LKS Łucznik Żywiec 
przed KS Stella Kielce i  KS Agros 
Zamość, wojewódzką śląskie przed 
świętokrzyskim i  podkarpackim. Or-
ganizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i  KS Agros Zamość. 
Impreza została dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu.

Ekipa z Teresina zaprezentowała 
się świetnie. W kategorii junior tytuł 
wicemistrzowski wywalczył Domi-
nik Kozłowski. Zespołowo na dru-
gim stopniu podium stanęła drużyna 
dziewcząt w składzie: Maria Mało-
lepsza, Alicja Zygmunciak i Ewelina 
Lisiecka, która przez błąd sędziowski, 
tylko chwilę cieszyła się zwycięstwem 
w zawodach.

– Przez chwilę organizatorzy zafun-
dowali zdziwienie na twarzach na-
szych zawodniczek i zaprosili zespół na 
pierwsze miejsce, lecz po skorygowaniu 
błędu sędziowskiego, ostatecznie dziew-
czyny skończyły na 2. miejscu. Pozostali 
też zacnie strzelali, indywidualnie – Marysia Małolepsza 4. miejsce, Sebastian Błaszczyk uplasował się na 6. miejscu, tuż za nim Miłosz Olczak – czy-
tamy na facebookowym profilu klubu.

Przypomnijmy, że pod 
koniec sierpnia podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży a jednocześnie 
Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych w Łucznictwie 
w  Zgierzu Maria Małolep-
sza zdobyła 3 medale: brązo-
wy medal XXVI Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży, 
srebrny medal w strzelaniu 
drużynowym oraz brązowy 
medal Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych in-
dywidualnie na odległości 
30 m. Natomiast drużyna 
juniorek młodszych w  skła-
dzie:  Alicja Zygmunciak, 
Ewelina Lisiecka, Maria 
Małolepsza i  Iza Woźniak 
w pięknym stylu wywalczy-
ła srebro.

Redakcja
Foro: LKS Mazowsze 
Teresin (łucznictwo) 

pamiętaj, myj ręce

Łucznicze sukcesy zawodników LKS 
Mazowsze Teresin w Zamościu
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9-10 października w Gomulinie (gmina 
Wola Krzysztoporska) odbyły Mistrzostwa 
Polski Szkół Podstawowych w Mini Zapa-
sach w Stylu Klasycznym. W zawodach wziął 
udział reprezentant LKS Mazowsze Teresin 
Seweryn Grądzik, a jego start zaowocował 
wywalczeniem tytułu mistrza Polski oraz 
najlepszego zawodnika turnieju. 

Organizatorami mistrzostw byli: Mini-
sterstwo Sportu, Polski Związek Zapaśniczy, 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATHLE-
TIC” Wola Krzysztoporska, a współorganiza-
torami: Gmina Wola Krzysztoporska, Łódzki 
Związek Zapaśniczy, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Woli Krzysztoporskiej, Szkoła Podstawowa 
w Gomulinie. Patronat nad turniejem objęli 
marszałek województwa łódzkiego, Kura-
torium Oświaty w Łodzi, wójt gminy Wola 

Krzysztoporska oraz Szkolny Związek Sporto-
wy w Łodzi.

– Naszym celem jest promocja sportu zapa-
śniczego i wyłonienie najlepszych zawodników, 
a  także szkoły podstawowej w zapasach w sty-
lu klasycznym – informuje Tomasz Woźniak 
z  Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „ATHLETIC” Wola Krzysztoporska. 

W zawodach wzięło udział kilkanaście szkół 
z całej Polski m.in. z Białołęki, Raciborza, Pia-
seczna, Pabianic, Chełma, Janowa Lubelskiego, 
Kartuz, Bełchatowa, Radomska i Piotrkowa Try-
bunalskiego. Ze względu na sytuację epidemicz-
ną (COVID-19) turniej odbywał się bez udziału 
publiczności, ale zmagania można było śledzić 
dzięki transmisji na SportZona – YouTube. 

W turnieju wyśmienitą formą błysnął Se-
weryn Grądzik w kategorii wagowej do 48 kg. 
Pokonał wszystkich rywali i zasłużenie zdo-
był tytuł mistrza Polski szkół podstawowych 
w mini zapasach w stylu klasycznym oraz tytuł 
najlepszego zawodnika mistrzostw. 

Zawodnikowi i jego trenerowi Ryszardowi 
Śliwińskiemu składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów.
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W sobotę, 10 października, odbyły się w Krotoszynie LXXIII Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym, połączone z jubileuszem 
50-lecia LKS Ceramik Krotoszyn. Na najwyższym stopniu podium w kate-
gorii wagowej do 65 kg stanął reprezentant LKS Mazowsze Teresin Eduard 
Grigorev. To jednak nie jedyne sukcesy naszego klubu podczas tej imprezy.

Eduard Grigorev wywalczył tytuł mistrza Polski, pokonując w finale Ma-
cieja Marciszewskiego (ULKS Bizon Milicz). Do bardzo udanych mogą zaliczyć 
start w tych mistrzostwach inni zawodnicy teresińskiego klubu. Srebrny me-
dal i tytuł wicemistrzowski zdobył Patryk Ciurzyński w kategorii wagowej do 
74 kg. Na najniższym stopniu podium (brązowy medal) stanął Robert Michta 
(kat. wag. do 92 kg). O krok od zdobycia medalu był Wojciech Wysocki, który 
w kategorii wagowej do 70 kg został sklasyfikowany na 4. miejscu. Oczko niżej 
w kategorii do 61 kg uplasował się Adrian Wagner (5. miejsce).

W klasyfikacji drużynowej LKS Mazowsze Teresin zajął I miejsce, pozo-
stawiając w pokonanym polu Ceramika Krotoszyn (II miejsce) i WZS WKS 
Grunwald Poznań (miejsce III). 

Redakcja
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Z 15 medalami wrócili z Międzynarodo-
wego Turnieju Zapaśniczego im. Tadeusza 
i  Zygmunta Strusów zawodnicy LKS Mazow-
sze Teresin. Podczas zawodów, które odbyły 
się w ostatni weekend września w Siedlcach 
podopieczni trenera Ryszarda Śliwińskiego 
wywalczyli 5 złotych, 3 srebrne i 7 brązowych 
krążków. Turniej miał międzynarodową ob-
sadę. Poza zawodnikami z naszego kraju, na 
siedleckich matach rywalizowali również 
przedstawiciele klubów ze Słowacji i Ukrainy. 

Złote medale wywalczyli Filip Nowakow-
ski (kat. wag. 41 kg), Dawid Bielski (kat. wag. 
44 kg), Karolina Zień (kat. wag. 46 kg), Sewe-
ryn Grądzik (kat. wag. 48 kg) oraz Bartłomiej 
Nowakowski (kat. wag. 62 kg). Medale ze 

srebrnego kruszcu zawisły na szyjach Macieja 
Chojnackiego (kat. wag. 38 kg), Aleksandra 
Bielskiego (kat. wag. 52 kg) i Gracjana Igna-
towicza (kat. wag. 75 kg). Na trzecim stop-
niu podium stanęli Adam Łukasik (kat. wag. 
38 kg), Kacper Chojnacki (kat. wag. 44 kg), 
Krzysztof Goliński (kat. wag. 57 kg), Maja 
Nowakowska (kat. wag. 62 kg), Martyna Sta-
niaszek (kat. wag. 66 kg), Krystian Rutkow-
ski (kat. wag. 75 kg) oraz Adrian Kowalski 
(kat. wag. 68 kg).

– Bardzo mnie cieszy postawa moich zawod-
ników i zawodniczek  oraz zdobyte przez nich 
medale na turnieju w Siedlcach. Bardzo dobre 
walki stoczył w tej grupie wiekowej Mateusz 
zawadzki, zajmując tym razem 5. miejsce. Na 

słowa pochwały zasługują również dwie nasze 
zawodniczki Maja Nowakowska i Martyna 
Staniaszek, które w swym pierwszym zapa-
śniczym starcie, po zaciętych walkach, zajęły 
trzecie miejsca. Jeszcze raz wszystkim gratuluję 

– mówi wyraźnie zadowolony trener Śliwiński.
Na turnieju w Siedlcach młodzi zapaśnicy 

LKS Mazowsze Teresin po raz kolejny udo-
wodnili, że należą do ścisłej krajowej czołów-
ki. W klasyfikacji drużynowej reprezentanci 
teresińskiego klubu w kategorii młodzików 
wygrali klasyfikację generalną. To wypadkowa 
ciężkiej pracy samych zawodników, ale także 
doskonałej pracy trenerskiej. 
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zachowaj 2-metrowy dystans

Grad medali zapasników LKS Mazowsze Teresin

Niesamowity popis zapaśników LKS 
Mazowsze Teresin podczas Mistrzostw 

Polski Seniorów w zapasach

Seweryn Grądzik mistrzem Polski szkół 
podstawowych w zapasach w stylu klasycznym



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.

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:


