
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NUMER 3/2021  ISSN 1509-9814  www.teresin.pl  bip.teresin.pl

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Drodzy Mieszkańcy gminy Teresin

Z prac Rady Gminy
s. 4-5

Nowe zasady 
bezpieczeństwa  
s. 2-3

Konsultacje 
pozorowane
s. 6 – 7

Co słychać 
u seniorów?  
s.11 – 14

Narodowy Spis 
Powszechny  
s. 9 - 10

100 lat Pani Adeli 
Dzikowskiej – s. 15

W numerze M.IN.:

Co się dzieje 
z Teresińskim 
lasem? s. 17-18

informacje 
sportowe – s. 23

TOK rusza 
z telewizją 
internetową – S. 21

Niech zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich pokojem i wiarą, da siłę w pokonywanie    
trudności i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.    
Życzymy, aby w tym roku, w te święta, nadzieja ta była   
szczególnie obecna.             
Aby troski i niepokój nie przysłoniły radości świętowania.   
Życzymy wiosny w sercu oraz umiejętności cieszenia się    
 powszechnym spowolnieniem pędu życia,        
 nagłym zatrzymaniem w biegu.       
Niech te wyjątkowe dni będą czasem refleksji i nadziei       
 na odrodzenie normalności. Niech upłyną w spokoju i zdrowiu.
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W ostatnim czasie zaobserwowano wyraźny wzrost zakażeń, 
któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respi-
ratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów.   
Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. 

Od soboty, 27 marca rząd wprowadził nowe zasady bezpie-
czeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także 
okres Świąt Wielkanocnych. Rząd zaapelował, że tylko solidarność              
i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. 
Dlatego rekomenduje ograniczenie do minimum kontaktów spo-
łecznych, pracę zdalną, a spędzenie świąt wielkanocnych w gronie 
swoich domowników!

Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. 

Handel    
Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane 
o powierzchni powyżej 2000 m2 zostaną zamknięte.
Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, 
z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii,      
salonów prasowych, księgarni.
Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie 
będą obowiązywały nowe limity osób:
1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny
Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał 
nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. 
Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz          
zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, 
urody i kosmetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte        
zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie 
opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb                                    
porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji 
i straży pożarnej).
Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego.

Sport - tylko zawodowy
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona           
wyłącznie do sportu zawodowego. 
Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału 
publiczności.

W Święta Wielkanocne zostańmy w domu
Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia 
naszej aktywności społecznej – także podczas zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych.
W całym kraju rząd zaleca pracę on-line – wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe. Ważne będzie zachowanie dystansu, dezynfekcja 
rąk, noszenie maseczki i częste wietrzenie pomieszczeń.
Wcześniejsze ograniczenia pozostają bez zmian.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:
Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia 
ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się 
zdalnie.
Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli 
robotniczych, a także np. dla medyków, 
kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).
Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea 
i galerie sztuki.
Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, 
stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo
Strona rządowa jest zdania, że trudna sytuacja związana                             

z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – 
niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do 
czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy 
więc w okresie świąt ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do grona 
najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bar-
dziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie 
i swoją rodzinę.

Rząd apeluje, abyśmy pamiętali o zachowaniu dystansu, dezyn-
fekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń.

Pokonanie COVID-19 jest możliwe tylko poprzez przerwa-
nie transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Szczepionka daje 
nam taką możliwość! Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. Szczepiąc się, chronisz nie tylko siebie.                     
To także ochrona Twoich rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Więcej informacji na temat szczepień znajdziesz na                                            
www.gov.pl/szczepimysie.

OD 27 MARCA ZMIANY W ZASADACH 
BEZPIECZEŃSTWA – ZAMKNIĘTE PRZEDSZKOLA 

I SALONY FRYZJERSKIE ORAZ NOWE LIMITY 
W SKLEPACH I KOŚCIOŁACH

Źródło: KPRM
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W związku z licznymi zachorowaniami pracowników Urzędu 
Gminy na COVID-19 oraz dużą ilością osób przebywających na kwa-
rantannie, z dniem 24 marca br. zawieszamy bezpośrednią obsługę 
interesantów.

Będą załatwiane tylko sprawy niecierpiące zwłoki.  
W celu załatwienia sprawy prosimy kontaktować się telefonicznie  
(46 86 138 15 lub dzwonić bezpośrednio do referatów), mailowo:  
urzad.gminy@teresin.pl lub poprzez platformę ePUAP.   
Bezpośrednie telefony do referatów zamieszczone są na stronie  
bip.teresin.pl.

Kasa pozostanie nieczynna do odwołania, również dla osób  
korzystających ze zniżek w ramach Teresińskiej Karty Rodziny 3+,       
Dużej Karty Rodziny oraz Teresińskiej Karty Seniora.   
Prosimy o dokonywanie płatności przez Internet lub w banku.  
Przypominamy, że BS Sochaczew, filia w Teresinie,   
ul. Torowa nie pobiera prowizji za wpłaty za odpady i podatki. 

Numery kont można znaleźć na stronie bip.teresin.pl.

Kontakt z wójtem, radcą prawnym oraz z punktem konsultacyjnym 
dotyczącym programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd” tylko  
telefoniczny lub mailowy.

Na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę?  
Poradnik interesanta” zamieszczone są formularze wniosków  
wszystkich spraw, które można załatwić w Urzędzie.

Korespondencję do Urzędu, z podaniem numeru   
kontaktowego, wrzucamy do przezroczystego pojemnika   
znajdującego się przed Urzędem. 

Korespondencja podlega 24-godzinnej kwarantannie.  
Na terenie Urzędu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia  
maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego. 
Osoby chore lub podejrzewające, że mogą być chore proszone  
są o powstrzymanie się od wizyty w Urzędzie.

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Teresin działa infolinia (w godzinach pracy urzędu: tel. 46 861 38 15, poza godzinami pracy urzędu:  
 tel. 605 57 20 40), gdzie przyjmujemy zgłoszenia realizacji transportu na szczepienia od osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają  
możliwości samodzielnego dotarcia do najbliższego punktu szczepień lub odległego nie więcej niż 20 km od granic Gminy. Usługa jest bezpłatna.

INFORMACJA URZĘDU GMINY DOTYCZĄCA 
OBSŁUGI INTERESANTÓW

INFORMACJA. DOWÓZ NA SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO COVID-19
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Podczas XXXV sesji – w dniu 3 marca – 
radni podejmowali kolejne ważne decyzje 
dla samorządu gminnego. Łącznie rozpatrzy-
li 18 projektów uchwał. Wśród nich znalazły 
się m.in. zmiany w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i budżecie gminy, program opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi, stanowisko 
dotyczące zwolnienia i zwrotu opłaty pobra-
nej od przedsiębiorców za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz uchwalenie zmian w Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Teresin.

 Planowanie przestrzenne 
Do najważniejszych rozpatrywanych pro-

jektów należał ten w sprawie uchwalenia 
nowego studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego gminy. To jeden 
z  ważniejszych dokumentów naszego samo-
rządu, który określa, w jakim kierunku gmi-
na będzie zmierzać. Dokument ten wskazuje 
miejsca i znakomite położenie komunikacyjne 
gminy. Dlatego też uwzględnia kontekst trans-
portu kolejowego, drogowego czy lotnicze-
go w  związku z pracami koncepcyjnymi nad 
budową CPK. Znajdziemy w nim też zapisy 
dotyczące poprawy bezpieczeństwa i rozwoju 
komunikacji rowerowej, ochrony środowi-
ska i zasobów przyrody, ochrony dziedzictwa 
kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. 
Gmina Teresin chce być otwarta na nowych 
mieszkańców. Plan ten ma zapewnić dostęp 
do komunikacji, infrastruktury, zabezpieczyć 
miejsce zamieszkania, możliwość podjęcia 
pracy na terenach aktywności gospodarczej. 
Jest też gotowy na zmiany, jakie z czasem 
mogą się pojawić. Celem zmiany studium było 
przede wszystkim powiększenie terenu istnie-
jącego cmentarza w obrębie SHRO Pawłowice 
o działkę ewidencyjna nr 20/3 oraz wyznacze-
nie na działce ewidencyjnej nr 191/1 położo-
nej w obrębie Pawłowice strefy komunikacji 

– parkingu w  sąsiedztwie istniejących usług 
sakralnych.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, 
który dotyczy działek o łącznej powierzchni 
1,9301 ha położonych w  Paprotni pomiędzy 
ul. Ogrodową i ul. Skośną. Realizacja ustaleń 
planu miejscowego zapewni możliwość ra-
cjonalnego zagospodarowania części terenów 
jeszcze niezagospodarowanych oraz kontynu-
ację dotychczasowego zagospodarowania.

   Gospodarowanie nieruchomościami 
Rada rozpatrzyła też osiem uchwał z zakresu 
gospodarki nieruchomościami. Cztery z nich 
dotyczyły nadania nazw ulic: ul. Pogodnej w 
Paprotni, ul. Diamentowej i ul. Szmaragdowej 
w Granicach oraz ul. Zgody w Nowej Piasecz-
nicy. Nadanie nazw ulicom ma na celu za-
pewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji 
porządkowej nieruchomości zabudowanych 
i  przeznaczonych pod zabudowę położonych 

w jej sąsiedztwie oraz służy bezpieczeństwu 
publicznemu. Kolejnymi trzema uchwałami 
były te w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
do zasobu gminnego niezabudowanych nieru-
chomości położonych w obrębie geodezyjnym 
Zielonka oraz w Paprotni. Uchwały są odpo-
wiedzią na propozycję przekazania odpłatnie 
lub bezpłatnie na rzecz Gminy Teresin nieru-
chomości z  przeznaczeniem na drogi. Radni 
wyrazili także zgodę na sprzedaż nieruchomo-
ści położonych w obrębie geodezyjnym Nowa 
Piasecznica. Przedmiotowe nieruchomości zo-
stały przeznaczone do zbycia z zasobu gmin-
nego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pomoc przedsiębiorcom
Radni jednogłośnie przyjęli projekt 

zwolnienia przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych na tere-
nie Gminy Teresin z opłaty należnej w 2021 
roku za korzystanie  z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży. Przyjęta 
uchwała związana jest z wejściem w życie 
26 stycznia nowelizacji ustawy „O szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19”. To ważna forma wsparcia dla 
przedsiębiorców, która ma im pomóc w prze-
trwaniu podczas epidemii koronawirusa.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
Teresińscy radni przyjęli program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gminy             
w 2021 roku. Zapisano w nim 150 tys. złotych. 
na realizację szeregu zadań, m.in.: zapewnie-
nie bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie 
bezdomnych zwierząt, obligatoryjną steryli-
zację lub kastrację zwierząt w schronisku dla 
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bez-
domnych zwierząt, zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, umożliwie-
nie dofinansowania wykonania zabiegów ste-
rylizacji i kastracji zwierząt oraz znakowania 
psów w  gminie przy pełnym poszanowaniu 
praw ich właścicieli lub innych osób, pod 
opieką których pozostają zwierzęta. Istotnym 
elementem programu są działania edukacyjne, 
mające na celu propagowanie haseł o humani-
tarnym traktowaniu zwierząt, przedstawienie 
sposobów właściwej opieki nad zwierzętami, 
promowanie prawidłowej postawy i zachowa-
nia w stosunku do zwierząt, a także zapozna-
nie z prawami i obowiązkami wynikającymi     
z faktu posiadania zwierzęcia. Uchwała, co 
ważne, przewiduje także 50% dopłatę do zna-
kowania psów i kotów.

           Transport zbiorowy   
Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez wójta 
Gminy Teresin umowy o świadczenie usług 
w  zakresie publicznego transportu zbioro-

wego, w ramach przewozów autobusowych           
o charakterze użyteczności publicznej, na linii 
Stare Kozłowice I – Wiskitki – Szymanów – 
Teresin.

Ekwiwalent dla strażaków ochotników   
Rada Gminy ustaliła ekwiwalent pieniężny 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Gminy Teresin za udział w działaniu ratow-
niczym w wysokości 20 zł za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym, natomiast 
za udział w szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę w wysokości 10 zł za każdą godzinę 
udziału w takim szkoleniu.

 Długoterminowa pożyczka  
Rada Gminy wyraziła zgodę na zaciągnięcie    
w 2021 roku długoterminowej pożyczki w wy-
sokości 4.200.000 złotych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na 
sfinansowanie planowanego deficytu budże-
tu powstałego w związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudo-
wa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin”. 
Pożyczka ta zostanie spłacona z wpływów                  
z podatku od nieruchomości oraz podatku do-
chodowego od osób fizycznych w latach 2022 

– 2031. Zabezpieczeniem jej spłaty będzie we-
ksel własny in blanco wystawiony przez   Gmi-
nę Teresin.

      Zasady przyznawania i wysokość 
              diet radnych
Teresińscy radni przyjęli także uchwałę                 

w sprawie przyznawania i wysokości diet. Ile 
pieniędzy otrzymają radni? Przewodniczący 
Rady Gminy – 40% kwoty bazowej, wiceprze-
wodniczący RG – 35% kwoty bazowej, prze-
wodniczący komisji – 20% kwoty bazowej, 
zastępca przewodniczącego komisji – 15% 
kwoty bazowej, radny za udział w sesji – 10% 
kwoty bazowej, radny za udział w komisji – 5% 
kwoty bazowej. Łączna kwota diety radnego 
za udział w sesjach nie może przekroczyć 20%, 
a  za udział w posiedzeniach komisji 10% tej 
kwoty. W przypadku nieobecności radnego na 
sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji, 
której jest członkiem, dieta ulega zmniejsze-
niu proporcjonalnie do liczby nieobecności 
na sesjach i  posiedzeniach komisji w danym 
miesiącu.

     
Zmiany w uchwale budżetowej  i w WPF 
Dochody (zwiększenia):

• dotacja w kwocie 15.401,00 zł z Urzędu 
Statystycznego w Warszawie z przeznacze-
niem na realizację zadań na rzecz Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021),

• dotacja w kwocie 501.611,00 zł z Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przezna-
czeniem na udzielenie jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji celowej z budżetu pań-
stwa na realizację zadań w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego w roku 2021.

Z PRAC RADY GMINY TERESIN
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Dochody (zmniejszenia):
• subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 146.928,00 zł 
na podstawie pisma          
Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021  
z informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy 
Teresin na 2021 r.
Dokonano także zmian w dochodach w dziale 852 i 855 w dotacjach 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma nr 
WF-I.3112.24.10.2021 z informacją o zatwierdzeniu przez Wojewo
dę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa ma
zowieckiego na rok 2021.
       
        W Wydatkach wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
• pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ew. 
  138/40, 252, 275 obręb Teresin Gaj” – 37.500 zł,
• pn.: „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej 
  dz. nr ew.138/26 obręb Teresin Gaj” na kwotę – 125.000,00 zł.,
• pn.: „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr ew. 252 
  obręb Teresin Gaj” na kwotę 22.000,00 zł.,
• pn.: „Wymiana przepustu w cieku wodnym dz. nr ew. 138/40 
  obręb Teresin Gaj” na kwotę – 80.000,00 zł /teren gminny,
• pn.: „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 
  Teresin” na kwotę – 4.200.000,00 zł.
  Są to zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF 
  na lata 2021 – 2022.

  Wydatki bieżące:
W plan wydatków bieżących wprowadzono:
• 15.401 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021),
• 25.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Sprzęt medyczny 
zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia na czas nie
oznaczony,
• 124,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwią
zanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z usta
wy o Karcie Dużej Rodziny.
Dokonano również zmian w wydatkach na podstawie wniosków 
dyrektorów szkół, GOPS i GOSiR, statutowych (zakup usług pozosta
łych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
 W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono 
         nowe zadanie inwestycyjne:
• „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Teresin” 
na łączną kwotę 5.700.000 zł z podziałem:
 – limit wydatków w roku 2021 w kwocie 4.200.000,00 zł,
 (środki z pożyczki z WFOŚiGW),
 – limit wydatków w roku 2022 w kwocie 1.500.000,00 zł 
(środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Redakcja

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

„Rada Gminy Teresin” –„Transmisje sesji” (archiwum nagrań).
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Radio Niepokalanów: Porozmawiajmy o planowanej budowie Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. Zacznijmy od tego, jak wyglądają 
konsultacje spółki CPK z Radą Społeczną i ze społeczeństwem? 

Robert Pindor: Konsultacje wyglądają tak, że prawie ich w tej chwi-
li nie ma. Rada Społeczna nie spotykała się ze spółką CPK od września 
zeszłego roku. My nawet już nie zabiegamy w tej chwili o te spotkania, 
dlatego że nawet jeśli się odbywały, to nie przynosiły żadnych rezultatów. 
Tak naprawdę podejmowaliśmy te same tematy i te same wątki co dwa 
lata temu, ale niestety z tamtej strony, mam tu na myśli inwestora, nie ma 
dobrej woli, żeby coś ze społeczeństwem uzgadniać. A w pozorowanych 
konsultacjach nie ma sensu uczestniczyć. Teraz te rozmowy, w pewnym 
stopniu, przeniosły się do samorządów. Spółka CPK próbuje rozmawiać 
z samorządami, czyli z wójtami i radami gmin Baranów, Teresin, Wi-
skitki, ale spotkania te, w niektórych z nich uczestniczyłem, wyglądają 
niestety bardzo podobnie, jak nasze rady społeczne dwa lata temu, tzn. 

„nihil novi” – nic nowego nie dowiadujemy się. Pierwszy z brzegu przy-
kład: zbiorowe relokacje ludności, o których mowa jest od trzech lat, od 
kwietnia 2018 r., kiedy to ówczesny pełnomocnik rządu Mikołaj Wild 
zapowiedział zbudowanie wioski zastępczej. Przez trzy lata wioski tej 
nie zbudowano, nie znaleziono nawet lokalizacji. Na ostatnim spotkaniu 
z samorządami podniesiono ten temat niejako od nowa. Co jest w tym 
wszystkim najdziwniejsze to to, że już w tym roku chce się kupować nie-
ruchomości, że 2022 r. spółka myśli już o przejmowaniu wszystkich nie-
ruchomości poprzez wysiedlenia. Tymczasem żadnych nieruchomości za-
stępczych nie ma i dopiero teraz chce się rozmawiać o wstępnej koncepcji, 
gdzie by to mogło być. Takiej wioski zastępczej nie można zbudować za 
siedem czy osiem lat, tylko jeśli ona w ogóle miałaby powstać, to powinna 
już być gotowa w 2022 r. 

RN: Jeśli chodzi o te grunty i nieruchomości, no to właśnie pomi-
mo braku zaplecza rozpoczął się tzw. program dobrowolnych nabyć. 
Programem tym objęty został spory obszar ograniczony od południa 
autostradą A2, od zachodu DK 50, od północy, co najbardziej intere-
suje mieszkańców Gminy Teresin – wsią Szymanów i rzeką Pisią, zaś 
od wschodu terenami Baranowa i rzeką Pisią Tuczną. Jak wygląda, jak 
przebiega zatem program dobrowolnych wykupów tych gruntów? 

RP: To zależy, komu zadamy te pytania.  Według pełnomocnika rządu 
ds. CPK program dobrowolnych wykupów przebiega bardzo dobrze. Jeśli 
pan pyta mnie, to uważam, że program tzw. dobrowolnych wykupów na 
razie nie przebiega wcale. Co prawda w ramach tego programu zgłosiło 
się podobno 110 osób, natomiast na nasze pytanie do wiceprezesa spółki 
pana Patryka Dębskiego, ile nieruchomości zostało kupione, w odpowie-

dzi usłyszeliśmy zero, a ile zostało wycenione – również zero. A kiedy będą 
wykupy? Nie wiadomo. A kiedy będą pierwsze wyceny? Też nie do końca 
wiadomo. A zatem to, co się dotychczas wydarzyło, to pewna część osób, 
w większości są to osoby, które nie mieszkają na terenie gmin Baranów, 
Teresin, Wiskitki, tylko mają tutaj nieruchomości albo nie mają spadko-
bierców – te osoby wysłały formularz zgłoszeniowy do spółki CPK. Dodać 
jednak trzeba, że wśród tych osób, nie wszyscy chcą sprzedać grunt bądź 
nieruchomość. Niektórzy chcą po prostu wycenić, dowiedzieć się czegokol-
wiek o cenach proponowanych przez inwestora. Podsumowując, można 
powiedzieć, że jeśli zgłosiło się 110 osób, to stanowi to mniej więcej 2-3% 
populacji, która mogłaby się zgłosić w ramach tego programu. Zatem aż 
97% osób nie jest zainteresowanych, na tę chwilę oczywiście, ani sprzeda-
żą, ani nawet wyceną. 

RN: W takim razie, co można poradzić osobom, których nierucho-
mości leżą właśnie na tym terenie, gdzie w przyszłości może być budo-
wany CPK? 

RP: Radzić jest oczywiście trudno, bo to dotyczy własności, często 
własności od pokoleń. Dotyczy to również takich kwestii, które mają wy-
miar nie tylko materialny, ale i emocjonalny, więc chyba należy zalecać 
wstrzemięźliwość. Najgorszym doradcą jest presja, którą jednak wywołuje 
inwestor i pełnomocnik rządu, powtarzając cały czas w mediach o tych 
planowanych wykupach, o przymusowych wysiedleniach.   
Z tą presją i z tą retoryką nie trzeba się godzić. Wydaje się, że warto po-
czekać. Taka szybka sprzedaż pod presją będzie oznaczała straty. Trzeba 
powiedzieć, że spółka chce kupować grunty, wyceniając je teraz jak grunty 
rolne. Mimo że zamierza budować największy w tej części Europy port 
komunikacyjny, to nie decyduje się na to, żeby wycenić te nieruchomości 
jak usługowe, inwestycyjne czy przemysłowe, tylko udaje trochę rolnika. 

To nie jest do końca w porządku. Jeśli pyta pan o rady, to można tu 
posłużyć się przykładami innych inwestycji, gdzie też były wykupy i wy-
siedlenia, choćby wysiedlenia na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego 
koło Raciborza w miejscowości Nieboczowy. W tym wypadku przenie-
siono całą wioskę. Najbardziej skorzystali na tym ci, którzy czekali do 
samego końca. 

RN: Kolejnym takim tematem, który na pewno zaskoczył wielu sa-
morządowców, jest wciąż temat inwentaryzacji przyrodniczej i badań 
środowiskowych realizowanych na zlecenie inwestora, czyli spółki CPK. 
Zaskoczył przede wszystkim ten obszar. Jaki obszar obejmą te inwen-
taryzacje?

ROZMOWA Z ROBERTEM PINDOREM – PRZEWODNICZĄCYM RADY 
SPOŁECZNEJ DS. CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

Konsultacje pozorowane
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RP: Różne inwentaryzacje, czy różna skala inwentaryzacji będzie pro-
wadzona w różnych częściach obszaru przewidzianego pod CPK i jego 
otoczenia. Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki będą najbardziej dotknię-
te, dlatego że będzie to pełna inwentaryzacja roślin i zwierząt, ale już                      
w marcu zaczną się również badania przyrodnicze, geologiczne, geodezyj-
ne. Później będą również badania archeologiczne. Będzie to zatem wejście 
na posesje właścicieli nie tylko inwentaryzatorów, ale także wprowadzenie 
określonego sprzętu. Obszarem inwentaryzacji przyrodniczych, w takim 
mniejszym stopniu dotyczącym ptaków, które mogą zagrażać samolotom, 
będzie objęty cały teren od Żyrardowa do przedmieść Sochaczewa, do 
Błonia i do Grodziska Mazowieckiego. To jest 35 tys. hektarów. Olbrzymi 
obszar i na tym terenie można się spodziewać inwentaryzatorów. Warto 
powiedzieć też trochę o samej inwentaryzacji. Na dziś wygląda to tak, że 
przedstawiciele działający na zlecenie spółki CPK chodzą po drogach, po 
polach, próbują coś fotografować, pytają o nietoperze, o ptaki, natomiast 
jak do tej pory nie byli w stanie okazać odpowiednich legitymacji upo-
ważniających ich do tego typu działań. Wywołuje to słuszny niepokój 
mieszkańców i przeciwko takim praktykom należy zaprotestować. Projekt 
zakrojony na tak szeroką skalę, który wart jest 32 mln. złotych, musi być 
przygotowany bardziej profesjonalnie. 

RN: W takim razie, jak powinni zachować się mieszkańcy, do któ-
rych przybędą tacy inwentaryzatorzy?

RP: Na pewno podjąć indywidualną decyzję, czy chce się kogoś wpu-
ścić, czy nie. Trzeba jasno i otwarcie powiedzieć, że nie ma takiego obo-
wiązku, żeby wpuścić na teren nieruchomości inwentaryzatora tylko dla-
tego, że informuje nas, że działa na zlecenie spółki CPK. Mając pewne 
wątpliwości, poprosiliśmy wicemarszałka Sejmu pana Piotra Zgorzelskie-
go o przygotowanie ekspertyzy prawnej. Wynika z niej jednoznacznie, że 
inwentaryzatorzy mogą wejść na teren nieruchomości wyłącznie za zgodą 
właściciela. Radzę także, aby w przypadku próby wejścia na teren nieru-
chomości bez naszej zgody, dzwonić i informować o tym fakcie policję.   

RN: 10 marca miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ba-
ranów w sprawie CPK. Wprawdzie wydarzenie to dotyczyło naszych 
sąsiadów, ale czy mógłby pan opowiedzieć nam o najważniejszych usta-
leniach tej sesji?

RP: Sesja ta była podyktowana pismem, które trafiło do samorządów 
gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, z którego wynikało, że pełnomocnik 
rządu ds. CPK rozpoczął pewne działania, mające na celu nadanie sobie, 
czy pozyskanie pewnych szczególnych uprawnień, zmierzających tak na-
prawdę do pozyskania tego terenu, ograniczenie wydawania zezwoleń na 
budowę, prawa pierwokupu. To zaniepokoiło samorządy, ponieważ nie 
dowiedziały się o tym od pełnomocnika, ani od spółki CPK, w związku 
z czym zdecydowano zwołać taką sesję Rady Gminy po to, żeby na ten 
temat podyskutować, poinformować społeczeństwo, ale również wysłu-
chać opinii prawnej na temat legalności i zasadności tego typu działania.          
W spotkaniu tym wzięło udział wielu gości z zewnątrz. To byli wicemar-
szałek Sejmu pan Piotr Zgorzelski oraz Senatu pan Michał Kamiński, 
marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik, było także 
kilku posłów, kilku ekspertów od lotnictwa. Miała miejsce długa, trzygo-
dzinna debata na temat CPK, a tak naprawdę na temat społeczeństwa     
w kontekście tej planowanej inwestycji. Wypowiedzi, które mogliśmy tam 
usłyszeć, były o wiele bardziej radykalne, niż te, które wychodzą z Rady 
Społecznej ds. CPK. Głosy te poddawały w wątpliwość sens tej inwesty-
cji i zapowiadały albo zaprzestanie wydatkowania pieniędzy na CPK po 
ewentualnej zmianie rządu, albo co najmniej ponowne zastanowienie się 
nad jej potrzebą. Taka debata dawno, być może nigdy, nie miała miejsca 
na naszym terenie i wydaje się, że dała ludziom, którzy tej debacie przy-
słuchiwali się, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, dużo otuchy. Trzeba 
to wyraźnie, z ubolewaniem powiedzieć, że w całym tym projekcie nikt 
nie myśli o człowieku. Liczą się terminy, budżety, hasła propagandowe, 
natomiast my jako Rada Społeczna, która ma się zajmować kwestiami 
społecznymi na styku samorządów, spółki CPK, rządu i społeczeństwa, 
jednoznacznie to obserwujemy i możemy to powiedzieć, że żaden doku-
ment prawny, żadna ustawa nie chroni interesów obywateli. Od trzech lat 
nie obserwujemy żadnych wyraźnych działań w celu zagwarantowania 
zamieszkania osobom, które będą musiały oddać swoje nieruchomości na 
potrzeby CPK. Nie ma także gwarancji sprawiedliwego odszkodowania za 
nieruchomość, którą trzeba będzie oddać. A tak naprawdę spotykamy się 

z szantażem. Jesteśmy rozczarowani i zdegustowani, że polskie państwo 
tak traktuje swoich obywateli i przyszedł czas, żeby otwarcie o tym mówić.

RN: Warto podkreślić, że program tzw. dobrowolnych wykupów na 
potrzeby portu „Solidarność”, w żaden sposób nie był konsultowany 
z Radą Społeczną, która tak jak pan wspomniał, reprezentuje interesy 
mieszkańców tego terenu. 

RP: Tak, rzeczywiście, my się też dowiedzieliśmy o tym trochę przez 
przypadek. Zostaliśmy zaskoczeni, kiedy ten program został ogłoszony. 
Stanowisko Rady Społecznej dotyczące tego programu od początku było 
jednoznaczne. Uważaliśmy, że to nie jest program dobrowolnych nabyć. 
W niektórych przypadkach pewnie jest – są tacy, którzy chcą sprzedać, ale 
w większości przypadków odbędzie się to pod wpływem szantażu, pewne-
go zmęczenia, które narasta. Program, o którym mówimy, prowadzony 
jest w wielkiej nierównowadze informacyjnej. Tak naprawdę obywatel 
nie wie nic, nie wie, gdzie dokładnie port będzie posadowiony, nie wie 
czy inwestycja w ogóle dojdzie do skutku, nie wie, jaka jest wartość jego 
nieruchomości w kontekście budowy CPK. Nie może sprzedać tej nieru-
chomości, bo rynek w obecnej sytuacji jest zamrożony, natomiast państwo 
to wszystko wie i tę przewagę informacyjno-legislacyjną wykorzystuje.           
A tak nie powinno być. Odpowiedzialny inwestor, jeśli już musi zbudo-
wać, wie, że taki port jest potrzebny, powinien jasno określić, gdzie za-
mierza to zrobić, określić lokalizację celu publicznego, powinien wycenić 
te nieruchomości zgodnie z celem ich przeznaczenia, zapewnić każdemu,                
że będzie miał dach nad głową i dopiero wtedy przychodzić do ludzi, do 
samorządów, realizując projekt w sposób etyczny i profesjonalny. 

RN: W takim razie, gdzie mieszkańcy, już nie tylko gmin Baranów, 
Teresin i Wiskitki mogą szukać informacji czy pomocy w niewyjaśnio-
nych kwestiach? 

RP: Jeśli chodzi o relację z sesji Rady Gminy Baranów, o której mówili-
śmy, to jest ona dostępna na kanale Telewizji Mazowsza Zachodniego, na-
tomiast wszystkie inne informacje, które posiadamy staramy się zamiesz-
czać na stronach internetowych poszczególnych urzędów gmin. Pewne 
informacje, takie na przykład, jak teren inwentaryzacji można znaleźć 
na stronie spółki CPK w specjalnej zakładce dla mieszkańców.

RN: Zachęcamy zatem do śledzenia strony internetowej teresin.pl       
i poznawania najświeższych informacji dotyczących budowy CPK.  
Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Michał Śmigielski
/zapis rozmowy na podstawie wywiadu 

w Radiu Niepokalanów, 12.03.2021 r./
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Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, każdy obywatel polski 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej jest obowiązany zamel-
dować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od 
dnia przybycia do tego miejsca. Pobytem stałym jest zamieszkanie 
w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem sta-
łego przebywania. 

Jest to bardzo ważne dla lokalnych podatków wpływających do 
gminy. Dochody gminy to nie tylko podatek od nieruchomości, rolny, 
opłaty lokalne, dotacje czy subwencje, ale również dochody z udziału              
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z tego tytułu na 
konto Gminy Teresin w 2020 roku wpłynęło 13 160 962 zł, co stanowiło 
aż 18,37% jej dochodów ogólnych! Kwestia stałego meldunku, oczywi-
ście przy spełnieniu jego wszystkich kryteriów, jest niezwykle istotna, 
gdyż dochody z PIT – u zasilają budżet gminy jako miejsca stałego za-
meldowania, a nie miejsca zamieszkania. Podatek PIT wpływa więc tam, 
gdzie jest meldunek, a nie tam, gdzie się tylko zamieszkuje. To pozwala 
na skuteczne wykorzystanie części naszego podatku dochodowego na 
terenie gminy, gdzie posiada się zameldowanie.

Jeśli wziąć pod uwagę, że udział jednostek samorządu terytorialne-
go w podatku dochodowym PIT od jej stałych mieszkańców wynosi 
ok. 40%, to jest o co zabiegać. Pieniądze te przeznaczane są między in-
nymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje gminne, np. 
kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Zdroworozsądkowe podejście 

nasuwa jednak py-
tanie, czy warto 
oddać 38,16% swo-
jego podatku PIT 
na drogi, szkoły, 
kanalizację itp. i z 
tego nie korzystać? 
To tak, jakbyśmy 
lekką ręką oddali 
własne pieniądze 
tej gminie, z którą 
tak naprawdę od 
dłuższego czasu nic 
nas już nie łączy. Dlatego apelujemy: Płać podatki tam, gdzie miesz-
kasz. Tak współfinansujesz ważne inwestycje. Niech tych kilka podsta-
wowych wyliczeń zachęci nas do dopilnowania formalności meldunku                      
i rozliczenia podatków u nas. Niech za te pieniądze powstaną inwesty-
cje, które posłużą nam wszystkim. Wciąż tego bardzo potrzebujemy.

Zachęcamy Państwa do dopełnienia formalności meldunkowych 
w Urzędzie Gminy Teresin, Referat ds. Obywatelskich, pokój nr 1,      
tel. 46 864 25 45, czynny: poniedziałek-środa od 8 do 16, czwartek-

-piątek od 7.00 do 15.00.
Redakcja

Od 2 sierpnia zaczną obowiązywać zmiany w wydawaniu dowodów osobistych, któ-
re wprowadzają do dokumentu drugą cechę biometryczną, tj. odciski palców. W efekcie 
wniosek o wydanie dowodu dla osoby powyżej 12. roku życia będzie można złożyć jedy-
nie osobiście w gminie.

Co nas czeka?
Aby złożyć wnio-

sek o wydanie no-
wego dowodu osobi-
stego,  trzeba będzie 
przyjść osobiście do 
urzędu. Nie będzie 
możliwości wysłania 
wniosku za pomocą 
Profilu Zaufanego.

Podczas składa-
nia wniosku urzęd-
nik  pobierze odciski 
palców,  które zostaną 
potem dołączone do warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Zwolnienie z tego obo-
wiązku dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia oraz osób, u których nie ma żadnej fizycznej 
możliwości pobrania odcisków palców.

Jeśli czasowo nie będzie można pobrać od osoby odcisków palców, np. w wyniku wypad-
ku, złamania czy oparzenia, wtedy zostanie wydany dowód osobisty z dwunastomiesięcz-
nym okresem ważności.

Nowe dowody osobiste będą wydawane z dziesięcioletnim okresem ważności dla osób, 
które ukończyły 12 lat, natomiast dzieciom poniżej tego wieku – z pięcioletnim okresem 
ważności.

Nie będzie obowiązkowej wymiany dowodów osobistych. Dotychczas wydane dokumen-
ty zachowają ważność.

Dodanie kolejnej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców, do warstwy elektronicz-
nej, ma zabezpieczyć nasze dokumenty tożsamości przez fałszerstwem i różnego rodzaju 
przestępstwami związanymi z dowodami osobistymi. Chodzi przede wszystkim o większe 
bezpieczeństwo naszych dokumentów.

Źródło: samorząd.pap.pl

Na podsta-
wie art. 21 ust. 
2 pkt 2 i art. 39 
ust 1 pkt 1, w 
związku z art. 
54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 paź-
dziernika 2008 
r. o udostępnia-
niu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 
U. z  2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Teresin 
zawiadamia o przystąpieniu do opracowania 
projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Teresin obejmują-
cego działki ewidencyjne nr 77/8, 77/9, 81/1 
położone w obrębie Paprotnia oraz, że w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych o doku-
mentach zawierających informacje o środowi-
sku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr 
XXXV/268/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 3 
marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Teresin obej-
mującego działki ewidencyjne nr 77/8, 77/9, 
81/1 położone w obrębie Paprotnia oraz, że 
wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko skutków reali-
zacji ustaleń wyżej wymienionego planu. 
 

TU MAM MELDUNEK – TU PŁACĘ PODATKI

Foto: bankier.pl

DOWÓD OSOBISTY – NOWE 
ZASADY OD SIERPNIA

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY 

TERESIN
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Wójt Gminy Teresin 
mgr Marek Olechowski
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1 kwietnia rozpocznie się największe             
i najważniejsze badanie polskiej statystyki 
publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy 
się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich 
warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają 
ogromne znaczenie dla przyszłości naszego 
kraju, województwa i gminy, dlatego tak waż-
ne jest, żeby spisał się każdy z nas. Spisy po-
wszechne są przeprowadzane na całym świe-
cie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie 
dzięki spisom władze państwowe, regionalne 
i lokalne mają dostęp do informacji i danych 
niezbędnych do podejmowania działań na 
rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają dłu-
gą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsię-
wzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepod-
ległej!    
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, 
które przypominało współczesny spis po-
wszechny, była „Lustracja dymów i podanie 
ludności” przeprowadzona w 1789 r. na pod-
stawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak moż-
na domyślić się z nazwy, liczono wtedy miesz-
kańców i „dymy”, czyli domy wyposażone        
w komin. 

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis 
powszechny ludności odbył się w Polsce już 
po odzyskaniu niepodległości. Dla odradzają-
cej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu 
było jednym z priorytetów, ale ze względu na 
niezwykle trudną sytuację młodego państwa 
udało się go zorganizować dopiero w 1921 
roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” po-
kazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą zamiesz-
kiwało 25,7 mln osób. Etniczni Polacy sta-
nowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą 
mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań odbędzie się zatem rów-
no w stulecie pierwszego spisu powszechnego 
odrodzonej Polski.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie po-

wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. obo-
wiązkowi spisowemu podlegają: 

Polacy mieszkający w Polsce mający miej-
sce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) 
w mieszkaniach, zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami lub 
obiektach zbiorowego zakwaterowania, cu-
dzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz 
przebywający w Polsce czasowo (bez względu 
na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszka-
niach, zamieszkanych pomieszczeniach niebę-
dących mieszkaniami lub obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania.

                                                                                                                                                                

SPISZ SIĘ, BO LICZYSZ SIĘ DLA POLSKI!
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Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres 
przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce 
w związku z wyjazdem na stałe za granicę, osoby bezdomne bez da-
chu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy, mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami. W przypadku osób niepełnoletnich spisu             
w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak                    

i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynikały z przeświad-
czenia, że wiedza o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest nie-
zbędna dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie – pro-
wadzenie jakichkolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej 
wymaga wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na tyle często, 
by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możliwie rzadko, by 
minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu                          
i uwagi mieszkańców. 

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni o po-
danie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu 
statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, 
województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym 
poznać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować połączenia 
w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dokładnie 
przede wszystkim sytuację demograficzną polskiego społeczeństwa              
i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom 
związanym z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z 
drugiej zaś coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeń-
stwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu wy-
kształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności, wyznania 
czy narodowości.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie 

pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTA-
WOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy.                            
W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania 
spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie      
w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa będzie 
dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do 
końca spisu. 

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny 
zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej gminie w Polsce będzie 
funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można 
liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na 
ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gmi-
ny/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rach-

mistrz spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego bę-
dzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby będące rachmistrzami 
przeszły specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Musiały też zło-
żyć przysięgę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod 
żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych pod-
czas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać na dwa sposoby: 
poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wy-
wiadów będzie zależeć od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rach-
mistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto skontak-
tować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (dostępna od 
15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, 
musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już poprosić o możli-
wość samodzielnego spisania się przez Internet. Dlatego warto jak naj-
szybciej skorzystać z aplikacji spisowej i wypełnić obowiązek spisowy 
w dogodnym dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory.
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE informa-

cje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych kosztowności. 
Również w części formularza dotyczącej zasobów mieszkaniowych

 NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości. 
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte w formu-

larzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać, czy mamy w domu 
odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć samo-
dzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu spisowym, powi-
nien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej ją wypełnić. 

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie – będą na nich 
czekać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać  wyrazy 
głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

Panu Grzegorzowi Fabiszakowi
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni

z powodu śmierci
Brata

Wójt Gminy Teresin 
Marek Olechowski 

Przewodniczący Rady Gminy Teresin 
Bogdan Linard



Numer 3/2021 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

Witam Was kochani bardzo serdecznie!      
Po ograniczeniach w ubiegłym roku, w Nowy Rok wchodziliśmy z ogromną nadzieją, że pandemia 

minie i będziemy mogli wrócić do naszych spotkań, realizować nasze zainteresowania w grupach pla-
stycznych, teatralnych i muzycznych. Wyjeżdżać do teatru, organizować wycieczki krajoznawcze czy 
wypady na termy w Uniejowie. Niestety pandemia szaleje, co raz to nowe ograniczenia i realizowanie 
naszych spotkań pozostaje w sferze marzeń, ale to nie jest tak, że nasz Klub Seniora całkowicie zawiesił 
swoją działalność. Mamy w planach wyjazdy na letni wypoczynek, cały czas nasi seniorzy spotykają się 
w małych grupach, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne.

Zima już za nami, a wiosenna aura zaprasza nas na spacery. Wychodźmy z domu, podglądajmy 
powracającą do życia przyrodę, posłuchajmy jak pięknie śpiewają ptaki. Niech słowa piosenki Agniesz-
ki Osieckiej w pięknym wykonaniu Haliny Kunickiej „Niech no tylko zakwitną jabłonie” dodają nam              
otuchy w pokonaniu tego trudnego czasu. Życzę wszystkim dużo zdrowia.

Bożena Dentko

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE
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W naszym kąciku kulturalnym przedstawiamy utalentowanych seniorów, którzy teraz, korzystając z wolnego czas mogą rozwijać swoje pasje. 
Jest wśród nas poetka, są malarki i panie, które haftują i szydełkują. Wszystkie te prace są naprawdę piękne, możemy tylko pozazdrościć takich 
talentów, ale przede wszystkim podziwiać te cudowne rękodzieła. W tym wydaniu chciałam pokazać prace wykonane szydełkiem przez naszą          
koleżankę Marię Zduńską. Jest to jedynie namiastka rękodzieł, które Maria tworzy.

Jak śpiewała Sława Przybylska, „wiosna przyszła nie wiem skąd” i dla działkowiczów rozpoczął się okres wytężonej pracy – cięcie drzew i krze-
wów, czy grabienie trawników. Jeżeli ktoś ma kawałek ziemi uprawnej, to czas zasilić ją własnoręcznie zrobionym kompostem i przekopać grządki. 
Następnie siejemy pierwsze warzywa – rzodkiewkę i sałatę, marchewkę i pietruszkę (te ostatnie można siać na jesieni). Z warzywami bardziej 
wrażliwymi na wiosenne przymrozki, jak pomidory, ogórki czy dynia, lepiej wstrzymać się do „zimnych ogrodników” i zimnej Zośki. 

Oczywiście wcześniej można przygotować 
rozsadę, wysiewając nasiona do doniczki (jeśli 
mamy miejsce na parapecie).

Nie zapominamy również o kwiatach. Kto 
posadził na jesieni cebulki krokusów, hia-
cyntów czy żonkili, może teraz cieszyć oczy 
pięknymi kolorami. Ślicznie prezentują się 
prymulki, bratki czy tulipany. A jak cieszy 
kwitnąca forsycja (tniemy dopiero po prze-
kwitnięciu)!

Jednym słowem siejemy, sadzimy, pielę-
gnujemy, a po ciężkiej pracy siadamy z dobrą 
herbatką i  realizujemy inne swoje pasje. Szy-
jemy, szydełkujemy, haftujemy lub malujemy.  
Ja polecam książeczki z serii „Kolorowanie            
i bazgranie dla dorosłych”, które pomagają 
zrelaksować się i przeżyć złe chwile, jak cho-
ciażby obecną od roku pandemię COVID-19.

Grażyna Starus

WIOSNA W OGRODZIE

SZYDEŁKOWY ŚWIAT MARII
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Mazurek bez pieczenia
Składniki
2 wafle
15 dkg masła
15 dkg dobrej margaryny
25 dkg cukru pudru
3 jajka
4 paczki herbatników
10 dkg orzechów 
10 dkg rodzynek
2-3 łyżki kakao
½ tabliczki posiekanej czekolady
Polewa 
½ szklanki śmietany 36%
1 szklanka cukru
4 łyżki kakao   

Na parze ubijamy jajka z cukrem pudrem 
(woda nie może się zagotować). Masło i 
margarynę utrzeć i stopniowo dodawać 
masę jajeczną, zmielone herbatniki, kakao, 
rodzynki, posiekane orzechy i czekoladę. 
Wszystkie składniki starannie mieszamy. 
Przygotowaną masę wykładamy na wafel 
i drugim przykrywamy. Przygotowujemy 
polewę, śmietanę z cukrem gotujemy około 15 minut ciągle mieszając. Studzimy i dodajemy kakao. Ciepłą polewą smarujemy przygotowane 
ciasto. Wkładamy do lodówki.            
Przepisem na mazurka podzieliła się z nami nasza koleżanka Teresa Goszcz

Biała kiełbasa w piwie  
Nie jest trudna w przygotowaniu, a sma-
kuje wyśmienicie. Wkładamy kiełbaski do 
żaroodpornego naczynia, doprawiamy we-
dług smaku zielem angielskim i pieprzem, 
zalewamy jasnym piwem połączonym ze 
sporą łyżkę miodu. Naczynie z kiełbaskami 
umieszczamy w nagrzanym piekarniku, gdy 
zrumienią się z jednej strony trzeba obrócić 
je na drugą. Na koniec dodajemy podsma-
żoną na złoto cebulkę i jeszcze kilka minut 
pieczemy pod przykryciem. W takiej wersji 
według autora przepisu, kiełbaski są pyszne. 

W tym wydaniu, ze względu na ograniczenia, nie udało mi się zebrać 
przepisów od naszych koleżanek. Przed nami okres Świąt Wielkiejnocy, 
trochę poszperałam w Internecie i znalazłam kilka staropolskich, pro-
stych przepisów na dania wielkanocne. Jak wielkanocna tradycja na-
kazuje na naszych stołach pojawią się baby drożdżowe, mazurki, jajka 

faszerowane, pasztety i szynka, do której koniecznie musi być chrzan, 
najlepiej przygotowany osobiście.     
Wiem, że moje koleżanki z Klubu to świetne gospodynie i te wszystkie 
pyszności przygotują na wielkanocne stoły.

Życzę wszystkim smacznego
Bożena Dentko
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Morza szum, ptaków śpiew
Złota plaża pośród drzew…  

15 marca grupa seniorów z naszego klubu 
,,Radosna Jesień" wyjechała na turnus rehabi-
litacyjno-wypoczynkowy. 

Przebywaliśmy w ORW Floryn w Unieściu, 
dzielnicy Mielna. Każdy dzień rozpoczynali-
śmy muzykoterapią, czyli gimnastyką przy 
muzyce. Pogoda, jak na tę porę roku, była 
słoneczna i bardzo przyjemna. Z jednej stro-
ny ośrodka szumiało nam morze, a z drugiej 
mogliśmy podziwiać i spacerować nad jezio-
rem Jamno. Przed obiadem każdy z nas bie-
gał z jednego zabiegu na drugi, a po obiedzie 
mieliśmy czas wolny. Gospodarz uzdrowiska 
zadbał również o miłe spędzanie wieczorów 

- dla chętnych odbywała się nauka tańca, kon-
kursy muzyczne i plastyczne, karaoke, arte-
terapia, nordic walking. Był to bardzo udany        
i potrzebny wyjazd, który poprawił nie tylko 
nasze zdrowie fizyczne, ale i psychiczne.

Witam Seniorów i wszystkich tych, którzy są ciekawi, co u nas sły-
chać. Niestety na jesieni wzrosła zachorowalność, więc wprowadzono 
kolejne obostrzenia. Nasz Klub Seniora również zawiesił wszelkie zaję-
cia i spotkania. Kilka osób, które czują się dobrze – wierne swoim zasa-
dom, aby nie tracić pogody ducha, co rano spaceruje z kijkami. Scrab-
blowi miłośnicy spotykają się również, ponieważ jest nas mało (zgodnie 
z rozporządzeniami o spotkaniach do 5 osób), a więc możemy.

Jesteśmy po po turnusie rehabilitacyjno - wypoczynkowym w Miel-
nie. Trwają szczepienia i wszyscy pokładamy nadzieję, że chociaż trochę 
zachorowalność będzie się zmniejszać. Wszyscy wypatrujemy poprawy 
sytuacji epidemicznej, abyśmy chociaż trochę mogli wznowić nasze 

spotkania. Mieliśmy ambitne plany wyjazdów do teatru, zorganizowa-
nie Senioriady, Teatr Seniora miał już przygotowaną sztukę do wysta-
wienia dla naszego Klubu. Wszystko „mieliśmy” – trochę to smutne, że 
życie tak weryfikuje plany. Teraz oczekujemy niecierpliwie na wiosnę, 
mając nadzieję, że wraz z cieplejszymi dniami w nasze serca zawita na-
dzieja.

Aby dodać wszystkim otuchy cytuję myśl Marka Aureliusza:

KĄCIK TOWARZYSKI

PATRZYMY Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

szymka



Numer 3/2021 15

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

6 marca swój piękny jubileusz setnych urodzin świętowała mieszkanka Gminy Teresin Pani Adela Dzikowska. Z tej okazji 8 marca, w Dzień 
Kobiet, Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczyk.  

- To wyjątkowe święto, jest chwilą radości dla Pani i Pani bliskich. To piękne 
wydarzenie i dlatego też w tym szczególnym dniu pragnę złożyć najserdeczniejsze 
gratulacje i życzyć świętowania kolejnych takich rocznic. Należy Pani do pokolenia 
głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed różnymi wyzwania-
mi. Pani życie składa się na wspaniałą księgę wspomnień. Życzyłbym sobie i nam 
wszystkim, aby księga ta stała się drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Proszę więc 
pamiętać, że ciągle potrzebujemy doświadczenia i mądrych rad osób, takich jak Pani 

– mówił podczas spotkania gospodarz gminy Marek Olechowski, który w asyście 
kierownik USC wręczył Jubilatce list gratulacyjny, urodzinowy tort, kosz słodko-
ści oraz bukiet róż.

Pani Adela z pewnością może być 
dumna, myśląc o swoim życiu, które 
stanowi skarbnicę doświadczeń dla 
kilku pokoleń Polaków. Mimo pode-
szłego wieku, jest człowiekiem szcze-
rym, pogodnym i otwartym na ludzi. 

Urodziła się 6 marca 1921 roku w Regowie. W 1940 roku wyszła za mąż za Stefana Dzikowskiego. 
Większość swojego życia spędziła w Serokach, gdzie mieszkała i wraz z mężem prowadziła niewielkie 
gospodarstwo, łącząc pracę na roli z pracą zawodową, najpierw w domu opieki w Serokach, później 
w szpitalu w Pruszkowie. Po śmierci męża w 1976 roku sama zbudowała murowany dom. Dostojna 
Jubilatka urodziła pięcioro dzieci - trzech synów (niestety dwóch już nie żyje) i dwie córki. Doczekała 
się siedmiorga wnucząt, dziesięciorga prawnucząt oraz trojga praprawnucząt.

Dziękując za zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość, składamy Pani Adeli serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, pomyślności, 
miłości bliskich i wielu kolejnych lat szczęśliwego i pogodnego życia.

Przed sklepem FUKS w Topołowej pojawiło się wielkie, metalowe serce na nakrętki. Pomysł jego powsta-
nia zrodził się w głowach członków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Topołowa, którzy za jeden ze swoich 
istotniejszych celów przyjęli pomoc osobom potrzebującym oraz organizowanie różnych form samopomocy. 

- Ze względu na zamknięcie szkół wiele osób zostało pozbawionych możliwości oddawania nakrętek w placów-
kach oświatowych. Widzimy, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się serca na nakrętki w innych miejscowościach, 
dlatego postanowiliśmy przygotować podobną instalację i u nas - mówi sołtys Topołowej Halina Ziółkowska. 
Pomysł ten podchwycili właściciele sklepu FUKS państwo Kołodziejscy, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie 
serca przed budynkiem sklepu i czynnie włączyli się do akcji jego zamontowania. 

- Tym sposobem, dzięki naszej współpracy, w krótkim czasie inicjatywa doczekała się realizacji Teraz kolej na 
Was! Worki czy kartony z nakrętkami już nie muszą zalegać w Państwa domach. Wypełniajcie serce nakrętkami, 
a my przekażemy je na szczytny cel. Liczymy na Was! - zachęca sołtys Ziółkowska. 

Dochód ze sprzedaży zebranych na-
krętek firmie recyklingowej przeznaczony zostanie na pomoc Kacperkowi 
Olczakowi. Chłopiec na co dzień zmaga się z padaczką lekooporną, spowo-
dowaną bardzo rzadką wadą. Choroba niszczy jego układ nerwowy, dopro-
wadzając do ogromnych zaburzeń neurologicznych i opóźnienia psychoru-
chowego. Kacperek potrzebuje pomocy na każdym etapie funkcjonowania. 
Wymaga codziennej rehabilitacji, opieki i sprzętu specjalistycznego.   

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na wszelkie plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napo-
jach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić możemy również 
zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach               
i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przed-
miotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki - trzeba je usunąć przed 
wyrzuceniem.

To już trzecie takie serce w naszej gminie! Przypomnijmy, że pod koniec 
zeszłego roku serca na nakrętki powstały w Elżbietowie i Budkach Piasec-
kich.

NIECODZIENNY JUBILEUSZ. 
PANI ADELA DZIKOWSKA Z SEROK 

SKOŃCZYŁA 100 LAT!

SERCE NA NAKRĘTKI „ZABIŁO” W TOPOŁOWEJ

Redakcja

Redakcja
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Rolnicy, którzy ponieśli w 
gospodarstwach straty spowo-
dowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń, od czwartku 
11 marca 2021 r. mogą składać 
w Agencji Restrukturyzacji I 
Modernizacji Rolnictwa wnioski 
o wsparcie finansowe z PROW 
2014-2020.

O pomoc w ramach działa-
nia „Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej” mogą 
ubiegać się rolnicy, którzy ponie-
śli szkody spowodowane przez 
co najmniej jedną z  następują-
cych klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przymroz-
ki wiosenne, ujemne skutki prze-
zimowania, obsunięcie się ziemi, 
lawinę, grad, huragan, uderzenie 
pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym po-
wiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub 
zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku,                  
w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co naj-
mniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy 
rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 
30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć 
składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia 
kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesio-
nych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana 
przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru 
świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz wete-
rynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania 
ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 
proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.  

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym 
okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym, że nie 
może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być 
przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospo-
darstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę 
zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rol-
niczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane 
przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane       
z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestro-
waną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za po-
średnictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego 
oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej in-
folinii – tel. 800 38 00 84 oraz w punktach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Źródło: arimr.gov.pl

REKOMPENSATY ZA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE LUB ASF 
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Temat Lasu Teresińskiego wypływa co jakiś czas przy różnych oka-
zjach. Główną osią sporu są działania i dyskusje wokół kondycji lasu 
i możliwości jego przetrwania dla dobra przyszłych pokoleń. Nikogo 
nie dziwi, że mieszkańcy widząc wycinane drzewa, zwykle reagują 
bardzo emocjonalnie.

– Las Teresiński rośnie na bardzo dobrych i żyznych glebach. To pozwa-
la na wzrost wielu gatunkom drzew. Jednak uwarunkowania historyczne, 
klimatyczne i biologiczne (choroby drzew) sprawiły, że cennych gatunków, 
nie ma aż tak dużo. Bardzo produktywne drzewostany świerkowe zosta-
ły zniszczone przez owada kornika drukarza, choroby grzybowe korzeni 
zdziesiątkowały piękne drzewostany jesionowe, a susze i obniżony poziom 
wód gruntowych spowodowały masowe zamieranie drzewostanów brzo-
zowych i olszowych – mówi Jan Szczurek, inżynier nadzoru w Nadle-
śnictwie Radziwiłłów.

Stale ewoluuje. Zmieniający się klimat generuje nowe wyzwania
Pobieżna ocena stanu lasu nie jest więc łatwą sprawą – ogólne 

wrażenie może być mylące, a nasza wiedza niewystarczająca. Wielu 
mieszkańców gminy Teresin, jak i przybywających tu turystów, kie-
ruje się tym, co widzi, nie wnikając głębiej w informacje o strukturze 
lasu i jego potrzebach.

– Las jest złożonym zbiorowiskiem roślin, zwierząt i grzybów nieustan-
nie poddawanym rozmaitym próbom przez zmieniające się warunki oto-
czenia. Gatunki drzew tworzące las w różny sposób reagują na czynniki 
środowiskowe. Istnieją gatunki, które dobrze czują się w ocieplającym się 
klimacie np. klon, grab, dąb, ale inne, takie jak świerk mają już więk-
sze trudności w rozwoju. Zmieniają się również zachowania niektórych 
owadów leśnych. Na przykład kornik ostrozębny jeszcze kilka lat temu 
był niewiele znaczącym owadem żyjącym w  koronach drzew, a dzisiaj 
jest odpowiedzialny za zamieranie dziesiątek hektarów lasów sosnowych 

rocznie m.in. w Nadleśnictwie Radziwiłłów. Trzeba też wiedzieć, że na 
niekorzystne warunki szczególnie wrażliwe są stare drzewostany – zazna-
cza inż. Jan Szczurek.

Wyprawa do Teresińskiego Lasu z 23 lutego wspólnie z wypowia-
dającym się specjalistą pozwoliła mi naocznie przekonać się o spusto-
szeniach w drzewostanie spowodowanymi wymienionymi powyżej 
szkodnikami. Las walczy o przetrwanie, ale nie zawsze sam może sobie 
pomóc. Czasem niezbędna jest interwencja leśników. Wszystko po to, 
żeby ocalić to, co jeszcze jest możliwe. Utrzymanie starodrzewu jest nie 
lada wyzwaniem – drzewa mające 50-60 lat w wielu przypadkach kwa-
lifikują się do usunięcia. Są wyschnięte i zaatakowane przez pasożytni-
cze owady. Szczególnie dramatyczna sytuacja jesionów, cierpiących na 
chorobę korzeni spowodowaną przez grzyby. To generuje konieczność 
odmłodzenia lasu. Jednak, aby to zrobić, trzeba przygotować miejsce i 
usunąć stare drzewa.

Program stopniowej zmiany gatunkowej lasu
– Prowadzona w Lesie Teresińskim gospodarka leśna oparta jest na 

dziesięcioletnich Planach Urządzania Lasu – dokument taki sporządza 
niezależne od nadleśnictwa Biuro Urządzania Lasu, a zatwierdza mini-
ster środowiska. Dokument ten jest dla leśników podstawą do działania 
w terenie. Określa on precyzyjnie, jak postępować z konkretnym wydzie-
leniem (działką leśną), a leśnicy są rozliczani z realizacji tych zadań. Tu 
nie ma żadnej samowoli! Realizujemy więc program mający na celu stop-
niową zmianę gatunkową lasu, tworząc je przystosowane do panujących 
obecnie warunków. Przyszłym pokoleniom zostawimy więcej drzewo-
stanów z udziałem dęba, jaworu, wiąza, olszy, buka, ale są to działania 
długofalowe i  na efekty trzeba cierpliwie poczekać – zaznacza inż. Jan 
Szczurek.       

Co się dzieje z Teresińskim lasem?

Fo
t. 

Ja
n 

Sz
cz

ur
ek



Prosto z Gminy18

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

Nie tylko działalność człowieka jest zagrożeniem dla lasu, ale też 
zamieszkujące go zwierzęta. W przypadku młodych drzew łosie, sar-
ny i jelenie lubią sobie poogryzać młode pędy kilkuletnich drzewek. 
Samce tych gatunków mają zwyczaj ocierać się porożem o korę drzew. 
Takie poranione, odarte z kory drzewka nie urosną już na dorodne i 
w pełni zdrowe. Wspomniany wcześniej zanik niektórych gatunków 
drzew i dynamiczny rozwój innych wpływa na konkretne działania 
mające na celu zachowanie różnorodności i szlachetnych gatunków

– Próbujemy przywrócić naturze gatunki, których już dawno nie ma w 
lesie Naszą wielką nadzieją jest choćby program przywracania do lasów 
cisa pospolitego, drzewa długowiecznego, mogącego żyć ponad 1000 lat, 
wyróżniającego się wysoką odpornością na zanieczyszczenia środowiska              
  – dodaje inż. Jan Szczurek.

Las rośnie długo     
Po usuniętym drzewostanie leśnicy starają się w jak najkrótszym czasie 
posadzić nowy las. Zgodnie z Ustawą o lasach muszą to zrobić w ciągu 5 
lat. Zmiana składu gatunkowego nazywana jest przebudową lasu i prze-
biega najczęściej etapami, aby stworzyć młodym sadzonkom dobre wa-
runki wzrostu. Takie działania często bezwiednie krytykowane są przez 
mieszkańców gminy Teresin jako dewastacja.

– Rzeczywiście pierwsze wrażenie może być straszne. Mieszkańcy wi-
dzą las, a potem ścięte drzewa i samochody wywożące drewno. Ale my 
leśnicy musimy to robić, żeby mógł powstać nowy, zdrowy las dla przy-
szłych pokoleń. Wycinka trwa chwilę, wzrost drzewa to dziesiątki lat. To, 
o co mogę prosić mieszkańców, to zaufanie – do naszych kompetencji, do 
naszych działań, które podążają w tym samym kierunku, co pragnienia 

ludzi korzystających z  dobrodziejstwa przyrody. Wszyscy chcemy, żeby 
drzewa w naszych lasach były zdrowe i silne – stwierdza Jan Szczurek.

Przykładem niezrozumienia naszych działań – jak zaznacza leśnik – 
są obraźliwe komentarze na forach społecznościowych. My nie obrażamy 
się na ludzi, przeświadczeni o naszej racji chętnie wyjaśniamy cel naszego 
działania dla dobra przyszłych pokoleń. Drewno, które sprzedajemy jest 
niezastąpionym, zdrowym surowcem, mającym zastosowanie w naszym 
codziennym życiu; jest ono dobrem odnawialnym i w pełni ekologicznym.

Nic nie trwa wiecznie     
Kwestią, o której mało kto wie, jest również to, że Las Teresiński jest 
lasem gospodarczym, stworzonym całkowicie na potrzeby człowieka. 
Jego pierwotni właściciele zasadzili go z myślą pozyskiwania stamtąd 
drewna. Stąd zapewne decyzja o zlokalizowaniu go na dobrych glebach. 
Nie myślano wtedy o walorach przyrodniczo–krajobrazowych. Ze sta-
rych drzew z pierwotnie tworzonego lasu zostało już bardzo niewiele. 
Tylko w otoczeniu pałacu w  Teresinie przetrwały jeszcze „staruszki”, 
będące obecnie pomnikami przyrody. Liczba żywych pomników przy-
rody jest coraz mniejsza; w zeszłym roku przewróciło się jedno piękne 
drzewo.

– Nie możemy zatrzymać procesów zachodzących w lesie – nieustanny 
wzrost jest niemożliwy. Każda istota ma określony czas życia. W miejscu 
starego olbrzymiego drzewa, warunki do wzrostu znajdą dziesiątki no-
wych – podsumowuje Jan Szczurek.

Bogumiła Nowak
Express Sochaczewski

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Mał-
żonki Prezydenta RP  organizowany jest przez Kancelarię 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędnym celem 
Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kultu-
ralnym oraz edukacyjnym.

 Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktyw-
ności KGW w zakresie: działań prospołecznych, które spajają 
i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popularyzowania i 
utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji 
regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz dzia-
łalności rękodzielniczej, przekazywania zainteresowania twór-
czością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania mło-
dzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu  mogą zostać Koła Gospodyń 
Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 
r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. 
zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospo-
dyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.   
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego  
i ogólnopolskiego.

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce 
Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się 
do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju 
tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród 
nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnic-
twa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znaj-
dują się w Regulaminie Konkursu:  

www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Źródło: prezydent.pl

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RP 
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Prosto z Gminy: Bardzo ucieszyła mnie informacja, że to właśnie 
Ojciec objął stanowisko redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej”. 
Po prostu czuje się, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu! Jak 
wiadomo są różne drogi do tego, aby dotrzeć do miejsca, w którym się 
obecnie znajdujemy. Jaka była Ojca droga? Które doświadczenia życio-
we okazały się najbardziej pomocne?

o. Piotr Szczepański: Droga ta była zupełnie nieprzewidziana i zaska-
kująca. Wszystko działo się, jakby poza mną. Pierwszą rzeczą, pomijając 
całe powołanie, był fakt, że zaraz po święceniach trafiłem do Niepokala-
nowa. Pokochałem to miejsce! Po dwóch latach zostałem skierowany do 
Rzymu, na studia, co przyjąłem z radością i zaskoczeniem. Po powrocie z 
Rzymu pracowałem przez dwa lata jako 
wychowawca w seminarium duchow-
nym, a od 2012 roku do 2020 posługi-
wałem jako wikariusz prowincji. Było 
to dla mnie kolejne wielkie zaskoczenie, 
wielka odpowiedzialność, ale i duży za-
szczyt. Po ostatniej kapitule ojciec pro-
wincjał zwrócił się do mnie z pytaniem, 
czy nie zechciałbym zostać redaktorem 
naczelnym „Rycerza Niepokalanej”. 
Pierwsza moja myśl była, że nie mam 
odpowiedniego przygotowania, a tym 
samym się nie nadaję. Z wykształcenia 
i z uzdolnień jestem raczej „ścisłowcem”, 
dlatego nie wyobrażałem się w roli hu-
manisty - redaktora. Mam wrażenie, że 
pierwsze dwa numery przygotowane pod moją kuratelą, poszły w dobrym 
kierunku… i znowu zaskoczenie. 

PzG: Na oficjalnej stronie miesięcznika czytamy: „Rycerz” kształtuje 
sumienia, wychowuje. Jego cechą charakterystyczną jest to, że w pro-
stych słowach pobudza do ufności Bogu przez Niepokalaną. Jakie zmia-
ny zdaniem ojca są konieczne, aby ten katolicki miesięcznik jeszcze bar-
dziej był obecny w przestrzeni życia publicznego, a co warto zachować z 
dotychczasowego „Rycerza Niepokalanej”? 

o.PS: Przede wszystkim bardzo chciałbym, żeby ten „Rycerz” nie 
utracił tożsamości, która została mu nadana przez św. Maksymiliana. 
Postrzegał On „Rycerza” jako organ Rycerstwa Niepokalanej, który ma 
formować, uświadamiać, rozwijać intelektualnie, pogłębiać wiarę. Bar-
dzo szybko okazało się, że to czasopismo trafia do bardzo dużej liczby 
Polaków. W grudniu 1938 roku nakład wyniósł milion egzemplarzy, co 
jest, biorąc dzisiejsze realia, zupełnie niewiarygodne i nieosiągalne. W ja-
kim kierunku zatem zmierza dzisiejszy „Rycerz”. Na pewno powinno to 
być nadal czasopismo Rycerstwa Niepokalanej i jednocześnie, zgodnie z 
tym, co robił św. Maksymilian, musi być to 
czasopismo, w którym każdy chrześcijanin, 
katolik, odnajdzie coś, co go poruszy. Nie 
szukam autorów, którzy będą uprawiali 
wzniosłą teologię albo pisali nad głowami 
ludzi. Wszystko, o czym chcemy pisać, ma 
być proste w przekazie i daj Boże głębokie 
w treści. 

PzG: A jak zatem pogodzić niełatwą 
przecież funkcję informacyjną i forma-
cyjną mediów katolickich?   
o.PS: Tutaj zadanie jest zdecydowanie 
prostsze, ponieważ w naturze „Rycerza” 
nie jest informowanie na zasadzie dzienni-
ka czy wiadomości. Jeśli mówimy o infor-
macji, to raczej na zasadzie kronikarskiej. 
Funkcja formacyjna natomiast polega na 
znalezieniu dobrego tematu i autora, który 
podejdzie do niego w sposób kompetentny, 

ale prosty, bez zawiłości.
PzG: Ważnym narzędziem komunikacji i przekazywania dobrych 

treści są w „Rycerzu” podziękowania za łaski, które Matka Boża udzie-
liła ludziom. Co miesiąc przychodzi ich do redakcji kilkadziesiąt. Jak 
ojciec sądzi, skąd taka potrzeba dzielenia się przez czytelników swoimi 
doświadczeniami duchowymi? 

o.PS: To jest bardzo mocno związane z tradycją „Rycerza”, co więcej z 
ideą św. Maksymiliana, który zakładał, że integralną rzeczą w „Rycerzu” 
są podziękowania. Z Japonii pisał do braci, którzy tutaj w Niepokalano-
wie redagowali i drukowali „Rycerza”, żeby nie daj Boże przyszło komuś 
do głowy ominąć ten dział, zepchnąć go na margines. W świadectwach 

tych dostrzegał największą prawdę o 
działaniu Pana Boga. Człowiek, który 
doznał wstawiennictwa i opieki Matki 
Bożej i świętych, który pisze do „Ryce-
rza” o tym, czego doświadczył, jest naj-
bardziej wiarygodnym świadectwem. 
Nie mówi o tym, co mu się wydaje, nie 
mówi o tym, co chciałby, żeby było roz-
wiązane, ale podaje fakty ze swojego ży-
cia. Z tymi faktami my nie dyskutujemy, 
nie ingerujemy w ich treść. Zależy nam 
na prawdzie i autentyzmie.

PzG: Jaką rolę według ojca powinny 
spełniać współczesne media katolic-
kie? Jak ocenia ojciec środki, narzędzia 
medialne, z których Kościół korzysta? 

Czy może potrzeba jeszcze innych sposobów, aby dotrzeć z Ewangelią 
do współczesnego człowieka?

o.PS: To trudne pytanie. Z jednej strony, patrząc na „rynek medial-
ny”, myślę, że media katolickie mocno wypełniają naszą rzeczywistości, 
bo mamy dzienniki, tygodniki, miesięczniki i kwartalniki na różne tematy, 
począwszy od chorych, a skończywszy na eucharystii czy liturgii. Powiem 
szczerze, że gdy zaczynałem swoją przygodę z „Rycerzem Niepokalanej”, 
to było jedno z pierwszych pytań, która przestrzeń należy do niego, którą 
przestrzeń chcemy zagospodarować? Odpowiedź, jaką znalazłem na dziś, 
to przede wszystkim Rycerstwo Niepokalanej, do którego nasze czasopi-
smo jest bezpośrednio skierowane, ale też, co już wcześniej podkreśliłem, 
pisanie o rzeczach bożych po ludzku, prosto, bez karkołomnej teologii, bez 
wywodów, które gubią człowieka w trzecim zadaniu.

PzG: Pismo wydawane jest od 99 lat. Już niedługo, bo za rok, ob-
chodzić będziemy 100. rocznicę jego powstania. Taki jubileusz sprzyja 
podsumowaniom. Co uznałby ojciec za największe wydarzenia z tego 
okresu? Czy warto cenić to dziedzictwo?

ROZMOWA Z REDAKTOREM NACZELNYM  – 
O. PIOTREM SZCZEPAŃSKIM 

,,Nie szukam autorów, 
którzy będą uprawiali 

wzniosłą teologię albo 
pisali nad głowami ludzi. 

Wszystko, o czym chcemy 
pisać, ma być proste 

w przekazie …"

Przed jubileuszem 100-lecia ,,Rycerza Niepokalanej"
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o.PS: Należy cenić swoje korzenie, tożsamość, historię, widzieć jak 
dana rzecz się rozwijała. Głupotą jest, jak pisał Adam Asnyk, „deptanie 
przeszłości ołtarzy”. Historia „Rycerza Niepokalanej” jest zachwycająca 
pod wieloma względami. Najbardziej prozaiczny przykład to nakład. Od 
1922 do 1939 roku zwiększył się z 5 tys. do miliona egzemplarzy. W trak-
cie wojny wyszedł tylko jeden numer „Rycerza Niepokalanej”, natomiast 
zaraz po wojnie bracia wrócili do wydawania i okazało się, że nakład 
przekraczał 700 tys. W 1953 roku Wydawnictwo zostało dekretem komu-
nistów zamknięte. Sytuacja taka trwała aż do roku 1981. Ze względu na 
beatyfikację św. Maksymiliana, bracia postanowili drukować „Rycerza” w 
Santa Severa pod Rzymem. Nie było sposobu, aby wydawany tam mie-
sięcznik trafiał do Polski. Władze komunistyczne skutecznie zablokowały 
możliwość kolportowania go w Polsce. Jednak „Rycerz” trafiał do Niepo-
kalanowa. Z opowieści o. Nikodema wynika, że wysyłany był paczką z 
Santa Severa do Japonii. Tam był przepakowywany i z Nagasaki trafiał 
do Niepokalanowa. To niesamowity przykład zaangażowania i oddania. 
W samej idei św. Maksymiliana – „zdobyć cały świat dla Niepokalanej” – 
najważniejszym słowem jest „zdobyć”, tzn. wysilić się, poświęcić czas, siły, 
energię. I ta ofiarna praca na rzecz rozwoju pisma jest tu najważniejsza. 
Nie będzie „Rycerza”, jeśli z naszej strony nie będzie zaangażowania, wy-
siłku, pracy. To jest nasza spuścizna.

PzG: Wybiegając nieco w przyszłość: jakie są  plany, marzenia, na-
dzieje, gdy chodzi o pismo?

o.PS: Na 100 lecie „Rycerza” plan jest taki, żeby w grudniu 2022 roku 
nakład „Rycerza” wyniósł 100 tys. egzemplarzy. (Śmiech). Wiem, to nie-
realne. Realne jednak wydaje się zwiększenie objętości „Rycerza”. Już 
w lipcu, sierpniu czytelnicy mogą spodziewać się większej ilości stron, a co 
z tym się wiąże i artykułów. Planujemy zorganizowanie sympozjum na-
ukowego o „Rycerzu Niepokalanej”, o jego tematyce, o tym jak ewoluował. 
Mam nadzieję, że to będzie rok wytężonej promocji miesięcznika, ponie-
waż taki jubileusz zdarza się tylko raz. Na 80. rocznicę śmierci św. Mak-
symiliana chcielibyśmy przygotować koncert, a później może powstanie 
płyta, teledysk. Wszystko zależy jednak od sytuacji epidemicznej w Polsce.

PzG: Bardzo dziękuję w imieniu czytelników i władz samorządo-
wych Gminy Teresin za podtrzymywanie i kontynuowanie dziedzictwa 
św. Maksymiliana. Życzę wielu łask Bożych, realizacji wszystkich pla-
nów i  zamierzeń, o których ojciec mówił. Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiał Tomasz Daczko

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 7 kwietnia 2021 roku o godzinie 9.30 
rozmowa z Zarządem Klubu Seniora ,,Radosna 
jesień".

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 9 kwietnia 2021 roku o  godzinie 13.10 
rozmowa z Zarządem Klubu Seniora ,,Radosna 
jesień".

94,9 FM 102,7 FM
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Pandemia koronawirusa w wielu z nas uśpiła kreatywność i chęć do działania. Nie można tego powiedzieć o instruktorach Teresińskiego 
Ośrodka Kultury, których wyobraźnia - wydaje się - nie zna granic. Po raz kolejny zaskakują i zarażają dobrą energią. Co wymyślili tym razem? 
Wespół w zespół Pracownia Teatralna i Plastyczna, BoTOKs i studio filmowe Teresińskiego Ośrodka Kultury nakręcili film inspirowany wier-
szem młodej poetki Oliwii Matyski, film „Marzenie”.

Najpierw był wiersz młodej poetki Oliwii Matyski, który wziął udział w Konkursie Literackim „Szuflada”. Zauważyła go wśród wielu innych 
tekstów instruktorka teatralna Kasia Rospędowska i tak się nim zachwyciła, że postanowiła przełożyć go na język teatru lalkowego. Pomysłem 
tym podzieliła się z prowadzoną przez siebie młodzieżową grupą teatralną. Pandemia koronawirusa i wszechobecne obostrzenia sanitarne nie 

pozwoliły jednak na jego pierwotną realizację. Wtedy przyszedł pomysł na nakręcenie 
filmu. Kasia Rospędowska rozłożyła tekst wiersza na czynniki pierwsze, poszukując 
ścieżek jego interpretacji, które dały podstawę do zbudowania fabuły, postaci, sytuacji i 
dialogów filmowych.  Instruktorka plastyki Beata Sałacińska i jej grupa „Po godzinach” 
przygotowała elementy scenograficzne, instruktor muzyki Jakub Kamiński nagrał tekst 
w Studiu BoTOKs, młodzi aktorzy przygotowali kukiełki, a Janusz Frychel nagrał ca-
łość, zmontował i dodał efekty specjalne.  I tak powstało dzieło, które zgodnie z tytułem, 
jest jak marzenie, po prostu doskonałe. Wszystkich, którzy chcą przekonać się, jak nie-
ograniczona i bogata jest dziecięca wyobraźnia, gorąco zachęcamy do obejrzenia filmu 

„Marzenie”. Naprawdę warto!
Film można obejrzeć tu:pl.facebook.com/136521086379954/videos/ vb.136521086

379954/1338951329813056/?type=2&theater 

Autorka tekstu: Oliwia Matyska
Reżyseria: Kasia Rospędowska, Pracownia Teatralna TOK
Wystąpili: Hania Wiązowska, Michalina Wilczyńska, Gabrysia Wilczyńska, 
Szymon Mikołajczyk, Paulina Klemczak
Opracowanie plastyczne: Grupa plastyczna „Po godzinach” – Beata Sałacińska, 
Ola Sałacińska, Luiza Górecka
Dźwięk: Jakub Kamiński, studio BoTOKs
Zdjęcia i montaż: Janusz Frychel
Produkcja: Teresiński Ośrodek Kultury

Redakcja
Foto: Teresiński Ośrodek Kultury

Teresiński Ośrodek Kultury ma wkrótce wystartować ze swoją wła-
sną telewizją przygotowywaną przez i adresowaną do najmłodszych 
mieszkańców gminy. W swoich założeniach ma nawiązywać do takich 
kultowych produkcji telewizyjnych jak choćby „5, 10, 15”. Pomysł na 
taki projekt rodził się w głowach instruktorów TOK od dłuższego 
czasu. Sytuacja pandemii COVID-19 przyspieszyła tę decyzję. Emisja 
pierwszego odcinka projektu już niedługo. 

- Drugi etap castingu do telewizji internetowej już za nami! Zaskoczy-
liście nas swoją energią, zapałem, pomysłami i odwagą. Poznajcie wspa-
niałą siódemkę naszych niepowstrzymanych reporterów i redaktorów 

- Zosię, Tamarę, Wiktorię, Karola, Łucję, Julię i Szymona! Już niedłu-
go ruszamy z realizacją pierwszego odcinka naszego projektu. Bądźcie 
czujni – informuje Teresiński Ośrodek Kultury.

O rosnącej popularności telewizji internetowej nie trzeba nikogo 
przekonywać. Największą popularnością cieszą się serwisy, w których 
można obejrzeć reportaże, newsy, serwisy informacyjne i relacje z wy-

darzeń na poziomie lokalnym. Jesteśmy przekonani, że tak będzie też w 
przypadku tego projektu. W Teresińskim Ośrodku Kultury dla młodych 
adeptów dziennikarstwa przygotowano prawdziwie profesjonalną prze-
strzeń – studio telewizyjne, gdzie program będzie powstawał. Czekamy 
na premierowy odcinek i gratulujemy „siedmiu wspaniałym” młodym 
redaktorom teresińskiej telewizji internetowej odwagi, pomysłu na sie-
bie i talentu. Do zobaczenia w sieci.

Redakcja

FILM JAK „MARZENIE”

TOK RUSZA Z TELEWIZJĄ INTERNETOWĄ. 
CASTING ROZSTRZYGNIĘTY.
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Mimo ograniczeń wprowadzonych na Mazowszu związanych z ko
ronawirusem, Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie oraz jej 
filie udostępniają swoje zbiory biblioteczne. Książki można zama
wiać telefonicznie lub pisząc na e-mail i odbierać lub zwracać do 
specjalnych pojemników.
Zwroty i wypożyczenia materiałów bibliotecznych w bibliotece 
w Teresinie oraz filiach w Szymanowie i Dworcu TO.Kultura 
od 15-28 
marca odbywają się przez zwrot do pojemników, które stoją 
przed wejściem do biblioteki.
Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych będą możliwe po 
wcześniejszym 
zamówieniu telefonicznym: 
biblioteka w Teresinie – 46 861 33 60, 512 633 920,
filia w Szymanowie – 46 861 35 80, 512 633 507
lub poprzez e-mail: gbp@teresin.pl.
Wypożyczenia biblioteczne realizowane będą bez bezpośrednie
go kontaktu między pracownikiem, a wypożyczającym. 
Zapakowane książki będą czekały do odbioru w pudełkach 
wystawionych na zewnątrz (w godzinach pracy placówek) 
po uzgodnieniu godziny odbioru.

Godziny otwarcia biblioteki w Teresinie i w Szymanowie:
poniedziałek 8 – 16
wtorek 8 – 16
środa 10 – 18
czwartek 8 – 16
piątek 8 – 16
sobota zamknięte
filia Dworzec TO.Kultura  9 – 13 
Przypominamy o usłudze „Książka  z dostawą do domu”, 
realizowanej w reżimie sanitarnym. 
Katalog książek Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie  
dostępny jest na stronie internetowej biblioteki.

NOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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CZAS NA LITERATURĘ. POLECAMY

14:25 do Irkucka. Moja Syberia
Michał Odolczyk

Autorka bestsellerowych „Pielęgniarek” tym 
razem wchodzi w środowiska policjantek, żeby od 
środka zobaczyć, jak wygląda prawda o ich pracy. 
Impulsem do tego śledztwa są szokujące wyznania 
kobiet, do których dotarła. Chora na seksizm szkoła 
policyjna, niskie zarobki, brak jasnej drogi awansu 
i masa papierologii to dopiero początek ich ścież-
ki zawodowej. Smród, przemoc, narkotyki, agresja 
i śmierć w swojej najbrutalniejszej postaci – z tym 
stykają się na co dzień polskie policjantki. Na służ-
bie nie ma ulg ani kompromisów i o tym właśnie 
opowiadają rozmówczynie Fijewskiej. To one spro-
wadzają nieletnich do domów, to one przekazują 
matkom informacje o tragicznej śmierci ich dzieci, 
to w ich ramionach chowają się ofiary przemocy 
domowej. Niejednokrotnie kończąc służbę, zadają 
sobie pytanie: Czy dam radę dalej? Ale rano znów 
zakładają mundur i wychodzą do pracy, która bez 
cienia wątpliwości dla każdej z nich jest czymś 
znacznie więcej niż pracą.

To literacki debiut Michała Odolczyka. Książka 
powstawała przez ponad rok, a jej spora część zosta-
ła napisana na Syberii właśnie. Opowiada o podróży 
(jakież to odkrywcze) i poszukiwaniu europejskich 
wartości na Dalekim Wschodzie, poszukiwaniu 
poczucia bezpieczeństwa, społecznej równości,  a 
nawet zwykłej higieny. To opowieść o rosyjskich ko-
lejach, klimacie jaki w nich panuje, spotkanych lu-
dziach i miejscach. Fabuła skupia się na jednej po-
dróży przez Moskwę, Syberię, Bajkał, a nawet Kijów 
i Czarnobyl, lecz tak naprawdę jest zbitkiem kilku 
wyjazdów, jakie udało się odbyć. Powieść ukazała się 
dzięki grupie fantastycznych i bardzo zaangażowa-
nych osób. Autor zawdzięcza niesamowite wsparcie 
i pomoc w napisaniu tego tekstu Agacie Odolczyk 
i Jakubowi Milewskiemu. Korekty tekstu dokonała 
Ewa Odolczyk, a wydawnictwem w pełni profesjo-
nalnie zajęli się fantastyczni ludzie z Teresińskiego 
Ośrodka Kultury.

Policjantki. Kobiece oblicza polskich służb
Marianna Fijewska
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W związku z pandemią koronawirusa Uczniowski Klub Sportowy 
„FILIPIDES” postanowił zintensyfikować swoje działania w Interne-
cie, licząc na to, że gdy sytuacja ulegnie normalizacji, lokalne dzieci i 
młodzież zachęcone tym, co im oferujemy, będą garnąć się do uczest-
nictwa zarówno w regularnych treningach, jak i w imprezach organi-
zowanych przez Klub. 

W ramach projektu pn.: „Ćwicz bezpiecznie w domu z Filipidesem” 
została nagrana seria filmów/szkoleń, w których zawodnicy trenujący 
w Klubie i ich trenerzy, pokazują, jak zachować się, jeśli nie chcemy 
rezygnować z aktywności fizycznej, nie podejmując zbędnego ryzyka 
oraz jak prawidłowo uprawiać aktywność fizyczną w trudnych czasach. 
Chcemy poprzez nasze działania dać odpowiedź, dlaczego szczególnie 
teraz sport powinien być dla nas tak ważny i jak bezpiecznie trenować w 
czasie epidemii? Pamiętajmy, że dzięki wysiłkowi fizycznemu organizm 
wytwarza więcej serotoniny, czyli hormonu szczęścia, co znakomicie 
bilansuje zmartwienia dnia codziennego. Zapraszamy Was do obserwo-
wania naszego profilu You Tube i ćwiczenia z FILIPIDESEM.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO 
w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządo-
wych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19”.

Źródło: UKS Filipides Teresin

W  ostatni weekend lutego 
młodzi łucznicy LKS Mazowsze 
Teresin uczestniczyli w Halo-
wych Mistrzostwach Warszawy, a 
7 marca w Otwartych Halowych 
Mistrzostwa Radzymina. W obu 
imprezach odnieśli znaczące suk-
cesy. Ostatnie dwa weekendy były 
bardzo pracowite dla teresińskich 
łuczników. Mogli oni sprawdzić 
swoją formę po długim okresie 
przygotowawczym i ciężkich tre-
ningach. W Halowych Mistrzo-
stwach Warszawy nasz klub re-
prezentowało dwoje zawodników. 
Złoty medal zdobył Jan Lisiecki, 
brąz natomiast wywalczyła Alicja 
Maciągowska.

W Radzyminie pojawiło się 
także dwoje reprezentantów LKS 
Mazowsze – rodzeństwo Jan 
i  Ewelina Lisieccy. W łukach 
klasycznych w kategorii kadetek 
Ewelina uplasowała się na 2. miej-
scu, a jej brat Jan w kategorii 
młodzików stanął na najwyższym 
stopniu podium. Cieszy wysoka 
forma naszych łuczników. To do-
bry prognostyk przed nadchodzą-
cym sezonem zasadniczym.

Wielkie gratulacje i brawa!
Redakcja

Grupa „Morsy Szymanów” oficjalnie zakończyła swój sezon 
2020/2021. Niedziela 7 marca była dobrą okazją do wspólnego świę-
towania i podsumowania kilku miesięcy zimowych kąpieli w nurtach 
rzeki Pisi. Wśród uczestników spotkania był Jerzy Wójcik, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy w Teresinie oraz Ryszard Niedźwiedzki, pre-
zes Klubu LKS Mazowsze Teresin.

Sezon na morsowanie w Szymanowie rozpoczął się w listopadzie 

2020 roku, a grupa spotykała się zawsze w niedzielę, aby punktualnie 
o godzinie 12.00 wskakiwać do zimnej wody. Przez ten czas Szyma-
nowskie Morsy doświadczyły różnej zimowej aury – lekkiego chłodu, 
przymrozków, śnieżycy, zimnego wiatru oraz kilkunastostopniowych 
mrozów! Jednak nawet najbardziej niekorzystne warunki nie były dla 
nich przeszkodą, aby z uśmiechem na buzi i w doskonałej atmosferze 
wspólnie spędzać czas.

Podczas niedzielnego zakończenia sezonu każdy uczestnik morso-
wania otrzymał od „szefa” grupy, Sylwka Bielskiego, Certyfikat Eks-
tremalnego Morsa, w uznaniu za niezłomność i wytrwałość przez cały 
sezon. Natomiast Pan Sylwester, ku swojemu zaskoczeniu, wraz z żoną, 
która dzielnie wspiera go podczas coniedzielnych spotkań, otrzymali 
od całej grupy MORSY SZYMANÓW specjalne podziękowania, pu-
char, kwiaty i foto książkę. Podziękowaniom i wzajemnym gratulacjom 
nie było końca. Plenerowa impreza na zakończenie sezonu jeszcze raz 
pokazała jaka atmosfera i relacje zawiązały się wśród uczestników mor-
sowania. Przy cieple ogniska i dźwiękach akordeonu wszystkim wesoło 
mijał czas…

Do zobaczenia w kolejnym sezonie nad rzeką Pisią w Szymanowie.

ĆWICZ BEZPIECZNIE Z FILIPIDESEM

ŁUCZNICY LKS MAZOWSZE TERESIN NA FALI

Foto: R. Lisiecki i Stowarzyszenie 
Łuczniczy Marymont

SZYMANOWSKICH MORSÓW POŻEGNANIE Z ZIMĄ

Źródło: teresin24.pl



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:


