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Dwutygodnik „Wspólnota” przedsta-
wił najnowsze zestawienie „Najbogatsze 
samorządy w 2020 r. Ranking dochodów 
JST”. W porównaniu do 2019 r. spadli-
śmy o jedno oczko, z 86. na 87. miejsce 
w Polsce. Na Mazowszu jesteśmy 17. najbogatszą gminą wiejską. 
Najlepszy wynik w tym zestawieniu Gmina Teresin zanotowała 
w roku 2015, kiedy to uplasowaliśmy się w kraju na pozycji 26.

Rok 2020 dla naszej gminy, jak dla większości gmin w Polsce, był 
rokiem niezwykle trudnym. 

- Wraz z pojawieniem się z Polsce koronawirusa (COVID-19) i wprowa-
dzeniem od dnia 20 marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii, samorząd nasz stanął przed ogromnymi wyzwaniami 
organizacyjnymi i fi nansowymi. Zagrożenie wirusem miało istotny 
wpływ niemal na wszystkie aspekty naszego życia, w tym także samorzą-
dowego. Ze względu na obostrzenia epidemiczne zmuszeni byliśmy odwo-
łać większość uroczystości i imprez masowych. Reorganizacji uległa praca 
Urzędu Gminy i jednostek samorządowych. Na zupełnie nowych zasadach 
działały szkoły i przedszkola. Z dużą ostrożnością planowaliśmy wydatki. 
Podjęliśmy działania i uruchomiliśmy środki, które wspierają instytucje 
państwa w bezpośredniej walce z wirusem oraz innych systemów ochro-
ny zdrowia, jak i chronią mieszkańców i przedsiębiorców przed ekono-
micznymi skutkami pandemii. Uczyliśmy się żyć w odosobnieniu. Jednak 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wykazaliśmy się jako lokalna 
społeczność ludzką wrażliwością i chęcią niesienia wzajemnej pomo-
cy. Mimo trudnego okresu związanego z pandemią niezmieniony został 
generalny kalendarz najważniejszych inwestycji zapisanych w uchwale 
budżetowej. Ukończono kilka ważnych przedsięwzięć, które z pewnością 
wpłynęły na rozwój, postrzeganie i estetykę gminy – informuje wójt Ma-
rek Olechowski w „Raporcie o stanie Gminy Teresin za rok 2020”.

Nasza gmina w zestawieniu dwutygodnika „Wspólnota” znala-
zła się na 87. miejscu wśród wszystkich gmin wiejskich z całej Polski 

- spadliśmy o jedno oczko w porównaniu z 2019 r. Jesteśmy na 17. miej-
scu - wśród tych z Mazowsza. 

- Ogólna sytuacja fi nansowa samorządów nie wygląda jednak opty-
mistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych 
dochodów oznacza uzależnianie JST od otrzymywanych dotacji celowych, 
co jest niekorzystnym zjawiskiem - piszą we wstępie do rankingu prof. 
Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska.

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu nie zmienia się 

od lat. Pominięte zostały wpływy z dota-
cji celowych. Zwłaszcza w okresie inten-
sywnego korzystania z funduszy unijnych 
dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na 
wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dota-

cji inwestycyjnej potrafi  wywindować samorząd bardzo wysoko w ran-
kingu. Jest to jednak awans chwilowy i niemający związku z trwałym 
wzrostem zamożności budżetu.

- O tym, że kondycja fi nansowa nie jest tak wspaniała, jak na pierw-
szy rzut oka wygląda na podstawie zmian wielkości dochodów. Po re-
kordowym 2018 roku, rok 2020 był drugim kolejny rokiem spadków. 
A przecież mówimy o końcówce unijnego, bezprecedensowo wysokie-
go dla Polski, siedmioletniego budżetu. Można by się więc spodzie-
wać, że w tym okresie „żniwa” w  postaci dużych projektów inwe-
stycyjnych będą wyjątkowo obfi te. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego 
szeroko reklamowane wsparcie dla inwestycji ze szczebla krajowego, 
np. w postaci Funduszu Dróg Samorządowych czy Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Spadek wielkości inwestycji był najłagodniej-
szy w województwach (w cenach stałych zaledwie 3% w  stosunku do 
roku poprzedniego), a najsilniejszy w miastach na prawach powiatu 
(prawie 9%) i gminach (prawie 12%) - czytamy we wstępie do rankingu.
Z całym zestawieniem można się zapoznać na stronie: wspolnota.org.pl

Źródło:wspolnota.org.pl 
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GMINA TERESIN W RADIU 
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 1 września 2021 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z Anną Gogół, laureatką plebiscytu 
,,Polityka, samorządność i społeczność lokalna"

GMINA TERESIN W RADIU 
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 10 września 2021 roku o  godzinie 13.10                   
rozmowa z Anną Gogół, laureatką plebiscytu 
,,Polityka, samorządność i społeczność lokalna"
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Spośród wszystkich uchwał, którymi radni zajęli się 12 lipca pod-
czas XL sesji, najważniejsza była ta dotycząca absolutorium dla wójta 
Gminy Teresin, czyli kwestia wykonania budżetu za 2020 rok. Pod-
czas obrad radni debatowali również nad „Raportem o stanie Gminy 
Teresin za 2020 rok”.

Zaprezentowany Raport (dostępny na stronie bip.teresin.pl w za-
kładce Rada Gminy Teresin) to opracowanie będące podsumowaniem 
działalności samorządu. Dyskusja nad raportem sprowadziła się do wy-
rażenia pozytywnych opinii na temat dokonań gminnego samorządu 
w ubiegłym, tak trudnym pandemicznym roku. 

Głosowanie nad absolutorium poprzedzone zostało rozpatrzeniem 
sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Gminy Teresin za rok 2020. 
Wynika z niego, że dochody budżetu zostały wykonane w 95,48%, wy-
datki w 95,07%, fundusz sołecki został wykonany na poziomie 91,68%, 
a inwestycje – w 97,36%. W 2020 roku budżet gminy wynosił 74,9 mln 
złotych i był o 17% większy niż w roku poprzednim. 

Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały komisje re-
wizyjna oraz budżetowa i  złożyły wniosek o udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy Teresin Markowi Olechowskiemu. Istotne jest, że Regio-
nalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wnio-
sek. Absolutorium wójtowi Markowi Olechowskiemu zostało udzielone 
jednogłośnie.  Radni, również jednogłośnie, udzielili wójtowi Olechow-
skiemu wotum zaufania. Wójt Marek Olechowski, podziękował za 
owocną współpracę, podkreślając, iż zgoda i wzajemne zrozumienie są 
podstawą sprawnego i skutecznego działania.

Podczas posiedzenia radni przyjęli też uchwały:
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Teresin obejmującego działkę nr 273/3 położoną w obrębie  
Teresin,

- w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Granice (ul. Szafi-
rowa),

- w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położo-
nej w obrębie SHRO Kawęczyn na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,

- w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na rzecz Zgromadzenia Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie – 
Dom Zakonny w Szymanowie, na wykonanie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- w sprawie petycji dotyczącej poprawy jawności pracy Rady Gminy 
Teresin,

-  w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie 
Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy 
Teresin na lata 2019-
2031 oraz w spra-
wie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy 
Teresin na rok 2021 
(szczegóły w uchwa-
łach).

Ponadto radni wy-
słuchali sprawozdań  
z działalności za 2020 
rok Gminnego Zakła-
du Gospodarki Ko-
munalnej, Gminnego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, Teresińskiego 
Ośrodka Kultury,  Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sprawozdania  
z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin.

Podczas sesji głos zabrał także Robert Pindor, przewodniczący ustę-
pującej po dwuletniej kadencji Rady Społecznej ds. Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Podsumował działania Rady, zwracając szczególną 
uwagę na jej podstawowe zadanie - reprezentowanie interesów społecz-
ności gmin Baranów, Teresin, Wiskitki w merytorycznych rozmowach 
z Radą Ministrów oraz właściwymi ministrami i przedstawicielami mi-
nistrów oraz spółką Centralny Port Komunikacyjny. 

Obrady zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy 
i Wójta Gminy Teresin o ich działalności w okresie międzysesyjnym.

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

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce 
„Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

XL SESJA RADY GMINY - JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM  
I WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA
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14 i 15 sierpnia niepokalanowska wspólno-
ta parafi alna i klasztorna przeżywały uroczy-
stości odpustowe. W tych dniach do Niepo-
kalanowa licznie przybyli nie tylko parafi anie, 
ale i pielgrzymi z całej Polski. 

80. rocznica męczeńskiej śmierci 
św. Maksymiliana Kolbego

14 sierpnia upłynęło 80 lat od śmierci św. 
Maksymiliana Kolbego w bunkrze głodo-
wym w niemieckim obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz-Birkenau. Zakonnik ofi arował 
swoje życie za życie współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka. Mszy św. na ołtarzu polowym 
o godz. 11.00 przewodniczył kard. Robert 
Sarah. - Święty Maksymilian miał odwagę żyć 
Ewangelią na sposób całkowity i radykalny oraz 
ze świadomością, że Pan go kocha. Jak Jezus 
oddał życie za braci, a  w sposób szczególny 
za tego ojca Rodziny, który został skazany na 
śmierć z głodu i  pragnienia. Poruszony głębią 
chrześcijańskiej miłości wystąpił z szeregu, by 
pójść na śmierć w  zamian za tego człowieka. 
To wydarzenie mówi nam, że nie odrzucił krzy-
ża, lecz szedł za nim jako po drodze zbawie-
nia. (…) Kto czule kocha Maryję jest w stanie 
zawsze utrzymać własny wzrok na Jej Synu 
Jezusie Chrystusie i w ten sposób pozostać Jego 

przyjacielem. Miłość do Maryi Dziewicy pozwo-
liła Świętemu Maksymilianowi Kolbe wiernie 
i z oddaniem przeżywać przesłanie Ewangelii, 
aż do przelania krwi w męczeństwie - usłyszeli-
śmy w homilii kard. Saraha na upamiętnienie 
obchodów osiemdziesiątej rocznicy śmierci 
św. Maksymiliana Kolbego oraz pięćdziesię-
ciolecia jego beatyfi kacji. Uroczystość uświet-
niły Msza Koronacyjna Wolfganga Amade-
usza Mozarta oraz koncert pieśni sakralnych 
w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze” pod dyrekcją maestro Jacka 
Bonieckiego. 

O godzinie 17.00 wierni celebrowali 
„Transitus” - nabożeństwo przejścia o. Kolbego 
z tego świata do nieba.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
15 sierpnia, parafi a w Niepokalanowie 

przeżywała uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny (Matki Boskiej Zielnej), 
odpust oraz 101. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej - Święto Wojska Polskiego. Na każdej 
z odprawionych w tym dniu Mszy św. odbywa-
ło się zawierzenie Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, a bezpośrednio po nich święcenie kwiatów, 
owoców i ziół. Centralnej Mszy św. o godzinie 

13.00 przy ołtarzu polowym przewodniczył 
ks. bp Rafał Markowski, biskup pomocni-
czy warszawski. W niedzielnej liturgii wziął 
udział gen. bryg. Kazimierz Dyński - dowódca 
3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony 
Powietrznej. Gminę Teresin reprezentował za-
stępca wójta Marek Jaworski.

W swoim kazaniu bp. Markowski przy-
pomniał postać założyciela Niepokalanowa, 
o. Maksymiliana Kolbe. - Maksymilian wszyst-
ko opierał na Bogu. Człowiek, który w zasa-
dzie nic nie miał, dokonał rzeczy, które po dziś 
cały świat podziwia. I ostatecznie doszedł do 
tego najważniejszego momentu, dojrzał dzięki 
wierze do tej chwili, by oddać życie za współ-
więźnia (…). Wiara rodzi świętość i dokonuje 
cudów - zaznaczył kaznodzieja.

Na stoiskach naprzeciw wejścia do Kaplicy 
Adoracji na dzieci i rodziców czekały przygo-
towane przez Rycerzy Niepokalanej aktyw-
ności: łowienie rybek z dobrymi uczynkami, 
malowanie aniołków, przebijanie balonów, 
rozwiązywanie łamigłówek, rysowanie oraz 
namiot Rycerstwa Niepokalanej, dzięki któ-
rym poprzez zabawę została przybliżona dzie-
ciom postać św. Maksymiliana i jego oddania 
Matce Bożej. O 15.00 odprawione zostało na-
bożeństwo wokół bazyliki zwane Dróżkami 

SIERPNIOWE ŚWIĘTOWANIE W NIEPOKALANOWIE. 
WIZYTA PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

fot. NiepokalanówTV

fot. NiepokalanówTVfot. NiepokalanówTV

fot. NiepokalanówTV
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z rozważaniami radości Matki Bożej. 
Tradycyjnie odpust w Niepokalanowie to 

także cieszące się dużą popularnością dobrze 
znane nam z dzieciństwa klimaty, czyli stra-
gany i kramiki z balonami, obwarzankami, 
zabawkami i wszelkimi drobiazgami oraz we-
sołe miasteczko. To wszystko czekało w dniu 
parafi alnego odpustu na licznie przybyłych 
parafi an i pielgrzymów z całej Polski.

Piknik wojskowy „Zostań żołnierzem RP” 
w ramach Święta Wojska Polskiego

Tego samego dnia od godz. 11.00 na przy-
klasztornym parkingu odbywał się piknik woj-
skowy pod hasłem „Zostań żołnierzem RP”. Na 
wszystkich, którzy tego dnia odwiedzili Niepo-
kalanów, czekało wiele atrakcji. Na pikniku zo-
stał zaprezentowany wojskowy sprzęt i uzbro-
jenie jednostek Dowództwa Generalnego RSZ, 
Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 
Żandarmerii Wojskowej. Najmłodsi mogli 
przyjrzeć się pokazom wyszkolenia i usiąść za 
kierownicą wojskowych pojazdów. Żołnierze 
opowiadali m.in. o swojej służbie w różnych 
rodzajach wojsk. Można było dowiedzieć się 
także, jakie kroki należy podjąć, żeby wstąpić 
w  szeregi Wojska Polskiego. Wzrok zwiedza-
jących przyciągały liczne stoiska promocyjne 
jednostek i  instytucji WP. Dorośli uczestnicy 
pikniku mieli okazję skosztować tradycyjnej 
żołnierskiej grochówki, dzieci natomiast po-
szaleć w strefi e zabaw. Wszyscy chętni, któ-
rzy do tej pory się nie zaszczepili przeciwko 
Covid-19, mogli to uczynić w mobilnym 
punkcie szczepień. W  różnorodnym progra-
mie znalazły się również występy muzyczne. 

W godzinach popołudniowych niepokalanow-
ski piknik wojskowy odwiedzili Prezydent RP 
Andrzej Duda oraz Minister Obrony Naro-
dowej Mariusz Błaszczak, który zachęcał, by 
związać przyszłość z  Wojskiem Polskim. Ko-
rzystając z okazji, podziękował żołnierzom za 
ich służbę, szczególnie w czasie pandemii. - Ta 
służba była niezwykle ciężka, wymagająca, ale 
żołnierze zdali egzamin wzorowo. Byli zawsze 
tam, gdzie była potrzeba niesienia pomocy 
i to zarówno żołnierze wojsk operacyjnych, jak 
i Wojsk Ochrony Terytorialnej - zaznaczył. 
Podkreślił jednocześnie, że rozwój wojska jest 
podstawowym elementem służącym zapew-

nieniu bezpieczeństwa Polsce.
- Plan modernizacji polskich Sił Zbrojnych 

zaplanowany jest na długie lata - do 2036 
roku. Ta modernizacja będzie trwała i wierzę, 
że dzięki temu całe Wojsko Polskie zostanie 
wyposażone w nowoczesny sprzęt - mówił 
Prezydent RP Andrzej Duda podczas pikniku 
wojskowego w Teresinie.

Niepokalanowski piknik „Zostań żołnie-
rzem RP”, według szacunków organizatorów, 
odwiedziło ponad 4 tys. zwiedzających.

Redakcja

fot. Warszawska Brygada 
Rakietowa Obrony Powietrznej

fot. NiepokalanówTV

fot. NiepokalanówTV

fot. MON

fot. Jakub Szymczuk, KPRP

fot. Jakub Szymczuk, KPRPfot. Jakub Szymczuk, KPRP
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4 czerwca 2021 roku w budynku Centrum Kultury w Żyrardo-
wie nastąpiło uroczyste podpisanie i wręczenie umów o udzielenie 
dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego samorządowcom  
z powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. W spo-
tkaniu uczestniczyli:  Adam Struzik –  Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego,  Wiesław Raboszuk  – Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego,  Rafał Rajkowski  – Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego, Mirosław Adam Orliński – Wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Mazowieckiego, Marcin Podsędek — Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przewodni-
czący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich  - Leszek 
Przybytniak. Gminę Teresin reprezentowali Wójt Marek Olechowski 
oraz Agnieszka Rosa – Skarbnik Gminy.

Łączna wartość dotacji z budżetu Mazowsza dla powiatów grójec-
kiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego to 5,8 mln zł, z czego Gmina 
Teresin otrzymała aż 2.321.559 zł.

Dzięki środkom z programu  Mazowieckie Strażnice OSP 
2021 wkrótce logo Mazowsze serce Polski pojawi się w Gminie Teresin 
na sprzęcie strażackim OSP Paprotnia (8 kompletów odzieży ochrony 
indywidualnej strażaka – 19.600,00 zł), OSP Mikołajew  (pompa pły-
wająca, 2 szt. mostków przejazdowych, narzędzie ratownicze hooligan 

– 3.960,00 zł), OSP Teresin (Legalizacja nadbudowy specjalistycznego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego – 100.000,00 zł). Z programu Ma-

zowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
Mazowsze 2021  wsparcie otrzyma zadanie realizowane w budyn-
ku  OSP Szymanów  (Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku 
strażnicy – 25.000,00 zł)

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa 
Mazowsze 2021  wesprą budowę placu zabaw i rekreacji w Dębówce 
(10.000,00 zł); ze środków Budowa i modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych zrealizowane zostanie zadanie „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Nowe Gnatowice – 163.000,00 zł

Największe wsparcie finansowe, bo aż 1.999.999 zł otrzyma Gmina 
Teresin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”.
Po raz kolejny dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowiec-

kiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za 
hojne wsparcie dla Gminy Teresin. Wasza życzliwość, bezinteresowna 
pomoc, uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których może-
my liczyć. To najlepszy dowód na to, że działania i współpraca samorzą-
dów ma wymierny efekt.

Razem budujemy Mazowsze! 
DZIĘKUJEMY!

PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI  
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Po wielu konsultacjach władze powiatu i PKP S.A. wspólnie wy-
pracowały zasady korzystania z kolejowego terenu podczas realizacji 
budowy tunelu w Teresinie. We wtorek, 3 sierpnia w  Warszawie –  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych starosta sochaczewski Jolan-
ta Gonta, w obecności posła RP Macieja Małeckiego podpisała umo-
wę z PKP SA – z Krzysztofem Golubiewskim, członkiem Zarządu PKP.

- Umowa daje 
zielone światło 
do kolejnych prac 
projektowych nad 
zadaniem. Pozwa-
la wystąpić projek-
tantowi o kolejne 
dokumenty, które 
dadzą nam moż-
liwość przyśpie-
szenia prac nad 
projektem, szcze-
gólnie chodzi tu  
o możliwość dyspo-
nowania nierucho-
mością kolejową, 
której właścicielem 
jest spółka PKP 
S.A. Nieodzowna okazała się pomoc ministra Macieja Małeckiego, który 
od początku pilotuje tę inwestycję, za co bardzo jesteśmy mu wdzięczni – 
mówi starosta Jolanta Gonta.  

Przedmiotem umowy jest udostępnienie inwestorowi, którym jest 
sochaczewski powiat, części nieruchomości w celu budowy tunelu dro-
gowego w ciągu drogi powiatowej (ul. o. M. Kolbego/ul. Szymanowskiej) 
w Teresinie w postaci skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej 
z przejazdem pod linią kolejową Warszawa Zachodnia – Kunowice,  
w zakresie inwestycji drogowej. Uzyskana decyzja umożliwi inwestoro-
wi nieodpłatne zajęcie nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji.

Jak podkreślają zainteresowane strony, uzgodnienia zapisów umowy 
trwały dość długo, ale dziś wszystko jest na najlepszej drodze do reali-
zacji jakże ważnego zadania – budowy tunelu w Teresinie. Teraz czas 
na dalsze prace nad projektem tunelu, a następnie realizowanie prac 
budowlanych.

- To bardzo dobra wiadomość dla tysięcy mieszkańców Teresina, gminy, 
powiatu sochaczewskiego, a także odwiedzających klasztor w Niepokala-
nowie. Kolejna przeszkoda stojąca na drodze do budowy w tym miejscu 
tunelu pod torami pokonana. Cieszę się, że mogłem pomóc w tej sprawie. 
Tunel w Teresinie to jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat na 

Ziemi Sochaczewskiej. Dla mnie to wręcz oczko w głowie – podkreśla  
Maciej Małecki, minister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Przypomnijmy. Bezkolizyjny obiekt zastąpić ma dotychczasowy 
przejazd w ciągu drogi powiatowej Paprotnia – Teresin – Szymanów 

– Aleksandrów. Efektem inwestycji będzie likwidacja tzw. wąskiego gar-
dła na mapie transportowej gminy Teresin, co znacznie usprawni ruch 

lokalny, tranzyto-
wy oraz podniesie 
poziom bezpie-
czeństwa w ruchu 
kolejowym, a także 
mieszkańców i użyt-
kowników drogi.

M i e s z k a ń c y 
gminy Teresin nie 
mogą doczekać 
się budowy tune-
lu, co zrozumiałe, 
bowiem decyzja  
o realizacji tego 
zadania zapadła  
w 2018 roku, a prze-
jazd od lat jest utra-
pieniem kierowców. 
Budowa tunelu  

w pasie drogi powiatowej pod przejazdem kolejowym w Teresinie sta-
nowi dla powiatu, jak i dla gminy priorytet inwestycyjny, dlatego cieszy 
fakt, że wszystko zmierza w kierunku realizacji zadania. Należy pamię-
tać, że to jest bardzo duża i skomplikowana inwestycja, stąd na jej przy-
gotowanie potrzeba odpowiednio długiego czasu, do tego dochodzą 
opóźnienia związane z niełatwym dla wszystkich okresem pandemii. 
Nowy przejazd w Teresinie to przede wszystkim większe bezpieczeń-
stwo i lepsza komunikacja, na czym zależy obecnym władzom powiatu.

Wartość prac budowlanych szacowana jest na ok. 24 mln zł netto. 
Kierowcy pojadą dwoma pasami ruchu pod wiaduktem, a  piesi i ro-
werzyści skorzystają z chodnika i ścieżki rowerowej. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. zapowiedziały dofinansowanie inwestycji w kwocie do 
wysokości 12 mln zł netto w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
fot. Maciej Małecki Fb

KOLEJNA PRZESZKODA POKONANA. 
BUDOWA TUNELU W TERESINIE O KROK BLIŻEJ
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Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i usta-
lać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt 
i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, 
każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowią-
zek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
(NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na 
karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od 
osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczy-
wiście termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, 
że nie można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą. Osoby, 
do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamiętać, że 
wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie 
ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że ostatecznie 
zapomni się o tym obowiązku.

Internet – szybko, wygodnie i od ręki
Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na 

stronie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od mo-
mentu pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest 
to metoda najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!
Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie 

mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. 
Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis 
samodzielnie przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 
14 dni od momentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spiso-
wej został zablokowany. Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 
279 99 99, wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po 
zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis lub dokończyć pyta-
nia w zablokowanym formularzu.

 
 

Czekają na Ciebie w Urzędzie Gminy
Przewidziano również możliwość spisania się w Urzędzie Gminy. 

W każdej gminie i mieście w  Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, 
a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto 
się wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin or-
ganizuje też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy 
imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach 
(termin i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach spo-
łecznościowych.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kon-
taktować się z Gminnym Biurem Spisowym w Teresinie (tel. 46 864 
25 63).

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc
Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda 

spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. 
Pierwszą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli 
bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, 
dlatego mimo szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie po-
zostają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, 
to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny 
skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie  
z tego obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!
Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać  

z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy 
sobie o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to 
może oznaczać grzywnę – jej wysokość zależy od decyzji sądu i może 
sięgać nawet 5 tys. zł. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest 
traktowana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie 
warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy 
odpowiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypo-
czynkiem.

Źródło: spis.gov.pl

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021. 

NIE CZEKAJ DO WRZEŚNIA, SPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!
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Podczas XL Sesji Rady Gminy Teresin odbyło się pożegnanie 
przechodzącego na emeryturę Kierownika Posterunku Policji w Te-
resinie.  Były podziękowania za wieloletnią, odpowiedzialną służbę 
i życzenia zdrowia oraz realizacji wielu nowych planów i zamierzeń.

12 lipca podczas XL Sesji Rady Gminy Teresin miało miejsce po-
żegnanie odchodzącego na emeryturę po wielu latach służby asp. szt. 
Mariana Lewandowskiego - Kierownika Posterunku Policji w Teresi-
nie. Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Bogdan Linard Przewod-
niczący Rady Gminy oraz Skarbnik Agnieszka Rosa złożyli podzię-
kowania za dobrą współpracę, za życzliwość, pomoc oraz pozytywną 
atmosferę we wzajemnych kontaktach. Na pamiątkę służby Kierownik 
Lewandowski otrzymał okolicznościowy prezent i bukiet kwiatów.

- Życzymy panu, aby czas emerytury, był okresem zasłużonego odpo-
czynku, czasem realizacji wszystkich planów i marzeń, życzymy także 
dobrego zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego - powiedział wójt 
Olechowski.

Podczas sochaczewskich obchodów Święta Policji, które odbyły 
się 24 lipca, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie inspektor Michał Safjański podziękował asp. szt. Marianowi Lewandowskiemu, który  
15 lipca pożegnał się z policyjnym mundurem.

- Dzisiaj żegnamy człowieka, który przez ponad 30 lat strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Dziękuję za czas wspólnej 
służby, w czasie której zawsze mogłem na Ciebie liczyć. Byłeś zawsze gotowy do podejmowania obowiązków i nie robiłeś tego dla profitów, tylko wie-
działeś, że tak trzeba. Dziękuję Ci za lojalność zawodową, koleżeńską i za przyjaźń.

Redakcja

Nowym kierownikiem Posterunku Policji w Teresinie została aspi-
rant Katarzyna Sznajder. Gratulujemy awansu i życzymy powodzenia!
Asp. Katarzyna Sznajder wstąpiła do służby w Policji w 2007 roku. Począt-
kowo pracowała w referacie patrolowo – interwencyjnym KPP w Socha-
czewie, a następnie w Posterunku Policji w Nowej Suchej. Po kilku latach 
wróciła do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, gdzie prowadziła 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Jej sumienność, duża wiedza 
i  zaangażowanie sprawiły, 
że została koordynatorem 
zespołu policjantów zajmu-
jących się wykroczeniami. 
Od 15 lipca Pani Aspirant 
jest kierownikiem Posterun-
ku Policji w Teresinie. Za-
stąpiła na tym stanowisku 
asp. szt. Mariana Lewan-
dowskiego, który pożegnał 
się z policyjnym mundurem 
po ponad 30 latach służby. 

Gratulujemy awansu i życzy-
my powodzenia!

mł. asp. Agnieszka Dzik, 
Policja Sochaczew

7 lipca, w hali GOSiR-u, odbyło się spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców Gminy Teresin dotyczące Programu Czyste Po-
wietrze. Spotkanie poprowadził Marian Czyżewski, pracownik 
UG, specjalista w zakresie OZE i Programu Czyste Powietrze.

Prowadzący omówił podstawowe zasady Programu, możliwość 
uzyskania dotacji, aktualizację programu, która nastąpiła 1 lipca 
br., kwestie kosztów kwalifikowanych oraz wymagania formalne 
uzyskania dotacji. Przedstawił także możliwość uzyskania odpisu 
podatkowego tzw. ulgi termomodernizacyjnej, przeznaczonego na 
wsparcie wymiany kotłów i działania termomodernizacyjne. Istot-
na część spotkania przeznaczona została na pytania.

Po informacji dotyczącej Programu Czyste Powietrze, pan 
Marian Czyżewski, poinformował o  zasadach naboru wniosków  
o dotację w Programie Mój Prąd - dotyczących budowy instalacji 
fotowoltaicznych. Spotkania takie będą kontynuowane, najbliższe 
odbędzie się pod koniec września br.

Zapraszamy  także na cotygodniowe spotkania w tych spra-
wach do Urzędu Gminy - w każdą środę w godzinach 9-15.

Marian Czyżewski
Urząd Gminy Teresin

Stanowisko ds. Zarządzania Energią

UROCZYSTE POŻEGNANIE  
Z MUNDUREM KIEROWNIKA 

POSTERUNKU POLICJI W TERESINIE

ASPIRANT KATARZYNA 
SZNAJDER NOWYM 

KIEROWNIKIEM 
POSTERUNKU POLICJI 

W TERESINIE

,,CZYSTE POWIETRZE" 
SPOTKANIE 

INFORMACYJNE
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2 lipca dziewiętnaście par małżeńskich odebrało z rąk wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Niezwykle podniosła uroczystość odbyła się w hotelu „Kuźnia Napoleońska” w Paprotni.

Odznaczenia przyznane Jubilatom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Marek Olechowski, wójt Gminy Teresin 
w asyście Agnieszki Adamczyk, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Teresinie oraz Jerzego Wójcika, wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Wśród tegorocznych par świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego byli:
Mirosława i Zygmunt Banaszkowie
Zenobia i Zbigniew Borowscy
Marianna i Tadeusz Cyganowie
Zofi a i Zenon Dobaczewscy
Stanisława i Stefan Izakowie
Barbara i Wiesław Januszewscy
Stanisława i Fryderyk Kaczorowie
Magdalena i Remigiusz Karasiowie
Jadwiga i Ireneusz Kłonowscy
Irena i Jan Kujawowie
Elżbieta i Andrzej Lewalscy
Anastazja i Sławomir Paciorkowie
Ela i Grzegorz Pakocowie
Barbara i Jan Paradowscy
Anna i Tadeusz Szmechtigowie
Hanna i Ludwik Turkowie
Barbara i Jerzy Woźniccy
Marianna i Adam Zyzkowie
Wanda i Stanisław Żyrowie

- Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest 
wytrwać. Jeśli zatem ktoś pół wieku wy-
trwał w małżeństwie i nie uległ pokusie 
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej 
sztuki. Dzisiejsza uroczystość skłania 
do refl eksji oraz wspomnień i jest nama-
calnym przykładem prawdziwej warto-
ści małżeństwa - mówił wójt Olechowski.

Jak zwykle przy takiej okazji nie zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów, radości, ale i łez wzruszenia. Tę podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką 
szampana oraz gromkim „Sto lat!”. Szacowni Jubilaci pozowali do wspólnej, pamiątkowej fotografi i, a następnie wraz z najbliższymi i zaproszonymi 
gośćmi zasiedli do uroczystego obiadu.  To odświętne spotkanie upłynęło w miłej i niezwykle rodzinnej atmosferze.

Redakcja miesięcznika „Prosto z Gminy”, składając gratulacje z okazji jakże pięknej 50. rocznicy ślubu, życzy Dostojnym Parom Bożego błogosławień-
stwa i kolejnych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.

Redakcja, 
fot. Paweł Kalwarczyk

PRZEŻYLI ZE SOBĄ 50 LAT. 
MAŁŻEŃSTWA Z GMINY TERESIN UHONOROWANE 

MEDALAMI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Wśród tegorocznych par świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego byli:
Mirosława i Zygmunt Banaszkowie
Zenobia i Zbigniew Borowscy
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Barbara i Wiesław Januszewscy
Stanisława i Fryderyk Kaczorowie
Magdalena i Remigiusz Karasiowie
Jadwiga i Ireneusz Kłonowscy
Irena i Jan Kujawowie
Elżbieta i Andrzej Lewalscy
Anastazja i Sławomir Paciorkowie
Ela i Grzegorz Pakocowie
Barbara i Jan Paradowscy
Anna i Tadeusz Szmechtigowie
Hanna i Ludwik Turkowie
Barbara i Jerzy Woźniccy
Marianna i Adam Zyzkowie
Wanda i Stanisław Żyrowie

- Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest 
wytrwać. Jeśli zatem ktoś pół wieku wy-
trwał w małżeństwie i nie uległ pokusie 
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej 
sztuki. Dzisiejsza uroczystość skłania 
do refl eksji oraz wspomnień i jest nama-
calnym przykładem prawdziwej warto-
ści małżeństwa - mówił wójt Olechowski.

Jak zwykle przy takiej okazji nie zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów, radości, ale i łez wzruszenia. Tę podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką 
szampana oraz gromkim „Sto lat!”. Szacowni Jubilaci pozowali do wspólnej, pamiątkowej fotografi i, a następnie wraz z najbliższymi i zaproszonymi 
gośćmi zasiedli do uroczystego obiadu.  To odświętne spotkanie upłynęło w miłej i niezwykle rodzinnej atmosferze.

Redakcja miesięcznika „Prosto z Gminy”, składając gratulacje z okazji jakże pięknej 50. rocznicy ślubu, życzy Dostojnym Parom Bożego błogosławień-
stwa i kolejnych długich lat życia w zdrowiu i szczęściu.

Redakcja, 
fot. Paweł Kalwarczyk

PRZEŻYLI ZE SOBĄ 50 LAT. 
MAŁŻEŃSTWA Z GMINY TERESIN UHONOROWANE 

MEDALAMI PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

11Numer 6/2021
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21 czerwca Rady Gminy Teresin przegłosowała uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  
Dodatkowo radni w uchwale tej określili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przy odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Dotychczasowy regulamin przestał obowiązywać z końcem lipca wraz z wygaśnięciem umowy z operatorem. W wyniku przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ponownie wygrała firma Partner. Obsługa mieszkańców będzie odbywała się na nieco zmienionych zasadach. Zmia-
nie ulegają niektóre zapisy, które przyjęte zostały w specyfikacji przetargowej i przeniesione do regulaminu. Dotyczy to m.in. całorocznej zbiórki 
popiołu. Od października do kwietnia będzie się ona odbywać raz na cztery tygodnie, a w okresie letnim raz na osiem tygodni. Na prośbę miesz-
kańców zmieniła się też częstotliwość odbierania plastiku i pozostałych elementów zbieranych do żółtych worków. Od sierpnia będą one zabierane 
raz na miesiąc.

Ważną informacją jest także to, że wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian,  
tj. 30,90 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selek-
tywny oraz 92,70 zł za miesiąc od mieszkańca, jeśli nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Redakcja

ZMIANY W REGULAMINIE UTRZYMANIA PORZĄDKU 
I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY TERESIN
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- to tytuł projektu Klubu Seniora „Radosna Jesień”, którego celem jest integracja i aktywizacja miesz-
kańców naszej gminy poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu sztuki kulinarnej. Poprzez nasz projekt 
chcemy zachęcić do podzielenia się swoimi przepisami na ulubione potrawy, które są od lat w naszych 
domach, tymi sprawdzonymi, być może przechodzącymi z pokolenia na pokolenie.

Zachęcamy do współtworzenia zbioru przepisów kulinarnych w „Przepiśniku Radosnej Jesieni”!
Jak to zrobić? To proste!
Prosimy o przesłanie przepisu na adres mailowy: b.dentko@gmail.com  lub dostarczyć wersję papie-

rową do Pani Bożeny Dentko (prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 602529777).
Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwę potrawy,
- listę potrzebnych produktów,
- sposób przygotowania i podpis autora.
Prosimy o dołączenie do zgłoszenia zdjęcia!
Jeżeli potrawa wiąże się z jakąś historią, osobami z rodziny czy wydarze-

niem - prosimy o jej opisanie!
Na przepisy czekamy do 31 sierpnia 2021 roku.

Klub Seniora „Radosna Jesień”

Projekt „Kulinarne pasje - podaj dalej!” dofi nansowano ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Porozumienie 
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

KULINARNE PASJE – PODAJ DALEJ!

Wszystkich spragnionych zdrowego ruchu zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 17.30 do Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.

Spotkajmy się, aby przy dźwiękach porywającej muzyki spalić kalorie, poprawić kondycję i dobrze 
się bawić.

Szczegóły pod numerem telefonu: 501 542 564.
Zapraszamy!

ZUMBA Z IMPULSEM

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 
Wójt Gminy Teresin  zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumen-
tach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr LXXXIX/309/2021 z dnia 21 czerwca 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Teresin i, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń 
wyżej wymienionego planu. Granice obszaru objętego zmianą stanowią granice działek ewidencyjnych nr 6/2, 6/3, 8/2 i 8/3 
położonych w obrębie ewidencyjnym SHRO Skotniki, gm. Teresin.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim,

którzy okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

mojego MĘŻA
składam serdeczne podziękowania.

Izabela Kozera
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przedstawiła ra-
port podsumowujący tegoroczne egzaminy ósmoklasistów w poszcze-
gólnych gminach województwa mazowieckiego. Jak na testach wypa-
dli uczniowie Gminy Teresin? Przedstawiamy zestawienie średnich.

Biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich części egzaminu zdecydo-
wanie najlepiej w tym roku wypadają absolwenci podstawówek z gminy 
Nowa Sucha (64%), na drugim miejscu plasuje się Teresin (60,3%), a na 
trzecim Sochaczew (miasto) 56%. 

Ósmoklasiści z województwa mazowieckiego na majowych egzami-
nach z języka polskiego uzyskali średnio 61% możliwych do zdobycia 
punktów. W całym kraju uczniowie klas ósmych otrzymali średnio 60% 
punktów z języka polskiego, uczniowie z mazowieckiego wypadli więc 
trochę lepiej. W powiecie sochaczewskim język polski najlepiej napi-

sali uczniowie z gminy Nowa Sucha (66%), bardzo dobrze wypadli też 
uczniowie z gminy Teresin (64%). Trzeci wynik osiągnęli ósmoklasiści 
z gminy Brochów (62%).

Na matematyce uczniowie z Mazowsza zdobyli średnio 52% punk-
tów. To o 5 punktów procentowych więcej niż średnio w kraju. W na-
szym powiecie test z matematyki najlepiej napisali uczniowie z gmin: 
Nowa Sucha (58%), Rybno (52%) oraz Teresin (50%).

Najlepiej poszedł w mazowieckiem egzamin z języka angielskiego. 
Średnia w regionie to aż 71%. To znów nieco więcej niż średnia krajowa, 
która wyniosła 66%. W powiecie sochaczewskim test z angielskiego naj-
lepiej wypadł w gminie Nowa Sucha (68%). Ósmoklasiści z gminy Tere-
sin w tym zestawieniu plasują się na drugim miejscu (67%), na trzecim 
Sochaczew (miasto) – 65%.  

Dane procentowe ze wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego zamieszczono w tabeli. Dane pochodzą z raportu OKE w Warszawie:

Gmina Język polski Matematyka Język angielski Średnia
BROCHÓW 62% 40% 52% 51,3%
IŁÓW 61% 38% 56% 51,6%
MŁODZIESZYN 56% 40% 53% 49,6%
NOWA SUCHA 66% 58% 68% 64%
RYBNO 54% 52% 52% 52,6%

  SOCHACZEW (miasto) 60% 43% 65% 56%
  SOCHACZEW (gmina) 60% 40% 62% 54%

TERESIN 64% 50% 67% 60,3%
- W tym roku wyniki, które uzyskali uczniowie teresińskich szkół, są niezłe. Zdobyli 64% z języka polskiego, a w roku ubiegłym 57%. Te porównania 

nie są co prawda miarodajne, ale ich dokonujemy, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Średnia uczniów z gminy Teresin z matematyki wynosi 50%,  
w roku ubiegłym było to 47%, język angielski: w tym roku – 67%, w roku ubiegłym: 53,5% - informuje Pełnomocnik Wójta Gminy Teresin ds. Oświaty 
Bogusław Bęzel. Jednocześnie dodaje, że w roku szkolnym 2020/21 klasyfikowano 99,5 procent uczniów, a świadectwa z wyróżnieniem w klasach 
4-8 otrzymało ok. 33% uczniów. Nagrodę w postaci stypendium wójta otrzymał co 10 uczeń, podczas gdy rok temu – co 12.

Redakcja

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021-WYNIKI

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicz-
nych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicz-
nych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb 
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych  
i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyzna-
nie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest 
zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Teresin.

Uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytu-
acji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnia-
nia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryteria przyznania stypendium - miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie 
gospodarującej – 701 zł.), 

Wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści 
decyzja wójta Gminy. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego za 
jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Teresinie, a także pobrać ze strony 
BIP Gminy Teresin  http://bip.teresin.pl/.

Z treści wniosku oraz załączonych zaświadczeń/oświadczeń powi-
nien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia. W sytuacjach 
wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić 
w załączonym oświadczeniu.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,  
- dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opieku-

nów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc złożenia wniosku, 

- aktualne zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, 

- zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hek-
tarach przeliczeniowych (decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania 
podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym) – można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 12 
lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terytorium 
Polski, 

- zaświadczenia o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie wy-
stępuje niepełnosprawność itp., 

- w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów 
i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nie-
uzyskiwania dochodów - należy złożyć stosowne oświadczenie (formu-
larz OŚ-5.2).

Wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez:
- dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
- komórkę Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Teresinie. 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Gminy w Teresinie w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 
2021 r., zaś w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpo-
czyna się 1 października - do 15 października 2021 r. 

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji 
i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających 
poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory 
szkolne, pomoce naukowe itp.) 

Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty
Bogusław Bęzel

STYPENDIA SZKOLNE 2021/2022
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ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztu-
ki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać  
i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich poko-
leń. Celem konkursu, oprócz rozwijania pasji filmowej wśród młodych 
ludzi, jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi 
społecznej z lokalnym dziedzictwem.

Tegoroczna odsłona Konkursu jest zatytułowana „Przepis na dzie-
dzictwo”, koncentruje się na dziedzictwie materialnym – obiektach 
zabytkowych służących celom związanym z  wytwórstwem żywności, 
przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i  spożywaniem po-
siłków. Zabytki te to między innymi zakłady produkcyjne przemysłu 
spożywczego, np. młyny, browary, piekarnie, jatki mięsne, jak również 
przedmioty codziennego użytku będące elementami zastawy stołowej 
itp. Drugim aspektem jest dziedzictwo niematerialne – tradycje kuli-
narne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki 
kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej.

Siostra Daria - dyrek-
tor naszej szkoły – Pry-
watnego Liceum Sióstr 
Niepokalanek w  Szyma-
nowie - po powrocie do 
szkoły z nauczania zdal-
nego, przeglądając oferty 
konkursów natrafiła na 
projekt: „ZABYTKO-
MANIA. PRZEPIS NA 
DZIEDZICTWO”. Jak 
sama mówiła w  rozmo-
wie, spodobał jej się nie 
tylko sam projekt, ale 
możliwość zaangażowa-

nia i  zintegrowania całej społeczności szkolnej po nauce zdalnej. Kon-
kurs nie był trudny do zrealizowania, ponieważ nasza szkoła znajduje się 
w zabytkowym budynku i okolica jest bogata w zabytki oraz wyjątkowe 
miejsca. W głównym szymanowskim archiwum Siostra Daria znalazła 
książki i zeszyty kucharskie. Najstarsze, pochodzące z 1850 r. zostały spi-
sane w pierwszym, założycielskim klasztorze Sióstr Niepokalanek, czyli 
w Jazłowcu. I tak siostra dyrektor zebrane materiały i pomysły przeka-

zała nauczycielce historii oraz Wos-u dr 
Agnieszce Sławińskiej. Pani dr napisała 
scenariusz, podzieliła role i zajęła się 
nagraniami. Jej pomysły przekroczyły 
wszelkie oczekiwania, ponieważ nasz film 
projektowy nie pokazuje tylko aspektu 
kulinarnego, ale również aspekty życia 
sprzed 200 lat.  Z naszym projektem wy-
szliśmy poza mury szkoły. Jedna z miesz-
kanek sołectwa Skrzelew, należącego do 
Gminy Teresin, Pani Lucyna, właścicielka 
pięknego domku w starszej zabudowie 
wraz z zadbanym ogrodem, w którym 
znajduje się wyjątkowa kapliczka, wsparła 
nasz projekt i pozwoliła nagrać nam część 
materiału na swoim domowym podwór-
ku.  Domek jest wyjątkowy, pomimo że ma już swoje lata. Czuć, że posia-
da duszę.  Do domku wchodzi się przez mały, lecz uroczy ganeczek po-
rośnięty bluszczem, który również oplata resztę domku. Przed domkiem 
stoi kapliczka, która jest bardzo dobrze zachowana. Znajduje się w nie 
wizerunek Matki Bożej. Zarówno kapliczkę jak i domek otaczają piękne 
i zadbane kwiaty. 

Dla mnie jako uczennicy było to niesamowite doświadczenie „żywej” 
lekcji historii (oral history).  Zupełnie inaczej jest uczyć się w szkolnej 
ławce niż doświadczać tego wszystkiego   co dawne, prastare w plene-
rze. W trakcje lekcji w plenerze można wczuć się w rolę z danej epoki, 
zrekonstruować historię. Zwłaszcza dzięki temu, że miałyśmy możliwość 
ubrania się w  stroje sprzed 150 lat. Innym, równie istotnym aspektem 
dla mnie jest to, że miejsca w których tworzyłyśmy nasz film, nie były w 
żaden sposób stylizowane, tylko pochodziły faktycznie z odtwarzanego 
okresu. Wyjątkowym uczuciem była scena nagrywana przed kapliczką, 
wokół której znajdował się pięknie kwitnący ogród i wiejskie otoczenie. 
W trakcie projektu poczułam silną więź z moją małą ojczyzną. Sądzę, że 
ten projekt dał mi większe poczucie tożsamości regionalnej i pomógł 
odkryć niezwykłą relację między naszą społecznością szkolną. Myślę, że 
takie projekty staną się moim sposobem na budowanie i utrwalanie mojej 
tożsamości regionalnej w małej ojczyźnie. 

Michalina Grzegorek

ZABYTKOMANIACY Z LICEUM SIÓSTR 
NIEPOKALANEK W SZYMANOWIE

ŁUCJA I JULIA KOŁODZIEJAKÓWNY 
FINALISTKAMI OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU ,,POLSKIE RADIO-DZIECIOM"
Konkurs Dziecięcych Talentów Polskiego Radia Dzieciom skie-

rowany jest do dzieci, które lubią śpiewać, recytować wiersze, marzą  
o nagraniu w profesjonalnym studiu i występie na scenie. I etap kon-
kursu odbył się online. Zadanie polegało na zaśpiewaniu dowolnego 
utworu muzycznego lub wyrecytowaniu wiersza. 

Konkurs odbywał się w trzech grupach wiekowych: do lat 6, 7-9 lat, 
10-13 lat oraz w trzech kategoriach: piosenka polska, dziecięca piosenka 
zagraniczna i wiersz. Dziewczynki pod opieką pana Zbyszka Muraw-
skiego, które na co dzień rozwijają swój talent wokalny w Teresińskim 
Ośrodku kultury, również wzięły udział w tym wydarzeniu. Przygoto-
wane przez pana Zbyszka nagrały w studio w TOK-u piosenki, które 
zostały wysłane na konkurs do Polskiego Radia Dzieciom.

Spośród blisko 700 zgłoszeń nadesłanych z całej Polski Jury wybrało 
87 osób, które wystąpiły w Polskim Radiu podczas przesłuchań na żywo 
18-19 czerwca. Wśród tych osób znalazły się uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Teresinie - siostry Łucja i Julia Kołodziejak, które wystąpiły 
w kategorii piosenka polska: Łucja do lat 6, Julia 10-13 lat. Dziewczynki 
przygotowane były przez instruktora Teresińskiego Ośrodka Kultury 
Pana Zbyszka Murawskiego. Jury pod przewodnictwem Jerzego Peters-
burskiego - pianisty, kompozytora, satyryka, Darii Druzgały – Dyrek-

tora Polskiego Radia Dzieciom oraz Marcina Kusego – Dyrektora Pro-
gramu I Polskiego Radia i Roksany Węgiel wybrało 25 osób, laureatów 
konkursu.

Miło nam poinformować, że 
laureatkami konkursu zostały Łu-
cja i Julia Kołodziejak, które wy-
stąpią w koncercie finałowym, jak 
również nagrają płytę „Głosem 
Dziecka vol. 2”, którą wyda Agencja 
Muzyczna Polskiego Radia.  

Łucji i Julii gratulujemy tak 
znaczącego sukcesu, a panu 
Zbyszkowi Murawskiemu dzięku-
jemy za to, że pod jego czujnym 
okiem dzieci mogą rozwijać swoje 
muzyczne zainteresowania.

Redakcja 
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Norweg Eirik LUNDER sięgnął 14 lip-
ca po pierwszy etapowy triumf w wyścigu 

Dookoła Mazowsza na trasie wiodącej poprzez Gminę Teresin. Tym 
samym zawodnik grupy Team COOP objął prowadzenie w klasy-
fi kacji generalnej. W I etapie Wyścigu Dookoła Mazowsza, jednym 
z najważniejszych i najstarszych wyścigów etapowych w Polsce, obok 
dziewięciu polskich zespołów, z najsilniejszymi krajowymi ekipami 
HRE Mazowsze Serce Polski i Voster ATS, wystartowały drużyny nie-
mieckie, czeskie, holenderskie i ukraińskie, a także kolarze z Estonii, 
Słowenii, Norwegii i... Kuwejtu.

Pierwszego dnia rywa-
lizacji w wyścigu Dookoła 
Mazowsza na kolarzy cze-
kała 168-kilometrowa trasa 
i dokuczliwy upał. Składało 
się na nią osiem płaskich 
rund po 21 kilometrów każ-
da (Aleja XX-lecia – Trakt 
św. Jana Pawła II – Dę-
bówka – Stara Piasecznica 

– Budki Piaseckie – Miko-
łajew – Kawęczyn – Her-
manów – Szymanów – Te-
resin Aleja XX-lecia). Start 
i metę etapu wyznaczono 
przed stadionem Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Teresinie. Tu też odbyła 
się prezentacja wszystkich 
uczestniczących ekip, zaś po wyścigu dekoracja najlepszych zawodni-
ków I etapu tegorocznej edycji wyścigu. Cyklistów uhonorowali m.in. 
wójt Marek Olechowski, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard 
oraz dyrektor GOSiR Krzysztof Walencik.

Płaski profi l etapu sprzyjał zawodnikom specjalizującym się w sprin-
terskich końcówkach. Na trasie jednak mogliśmy obserwować częste 
próby odjazdów, akcje zaczepne i ucieczki. Już na początku wyścigu 
ucieczkę taką zmontowali Ukko Iisakki PELTONEN (Ampler Deve-
lopment Team), Szymon KRAWCZYK (Voster ATS Team), Adrian 
BANASZEK (HRE Mazowsze Serce Polski Team), Michał PODLASKI 

(Pogoń Mostostal Puławy), Jan BÁRTA, Matúš ŠTOČEK (Topforex – 
ATT Investments), Eirik LUNDER (Team Coop) oraz Tobias NOLDE 
(P&S Metalltechnik). Kolarze z tej grupki rozstrzygnęli między sobą 
kwestię punktów na lotnych premiach - aż dwie spośród trzech padły 
łupem Polaków. W miarę zbliżania się do mety peleton skasował odjazd. 
W  końcowej fazie etapu na kolejną ucieczkę zdecydowali się z Eirik 
LUNDER, Tobias NOLDE oraz Matúš ŠTOČEK. Na mecie Norweg 
Eirik LUNDER nie dał szans drugiemu Niemcowi Tobiasowi NOLDE 
i fi niszującemu na trzecim miejscu Słowakowi Matúšowi ŠTOČKOWI, 
obejmując tym samym prowadzenie w klasyfi kacji generalnej przed ko-

lejnymi etapami w  Babosze-
wie, Grodzisku Mazowiec-
kim i Kozienicach. 

Po wyścigu głównym 
odbyły się zmagania dla 
amatorów: Mazovia Masters 
II, a także MINI-Mazovia-

-Tour dla adeptów tego spor-
tu w wieku 13-14 lat, w któ-
rych wzięli udział zawodnicy 
niedawno reaktywowanej 
sekcji kolarskiej LKS Mazow-
sze Teresin.

Podczas dekoracji zwy-
cięzców Dyrektor Wyścigu 
Marcin Wasiołek podzięko-
wał włodarzom Gminy Te-
resin za staropolską gościn-
ność i wzorową organizację 
imprezy, licząc na dalszą tak 

owocną i efektywną współpracę z naszym samorządem. Szczególne po-
dziękowania za wsparcie i pomoc w przygotowaniu teresińskiego etapu 
wójt Olechowski złożył strażakom ochotnikom z gminnych jednostek 
OSP, Policji oraz pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej, Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu 
i  Rekreacji, którzy w nieznośnym upale perfekcyjnie wykonali swoje 
zadania podczas zabezpieczenia tegorocznej edycji wyścigu.

Redakcja, foto. teresin.pl

,,64. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG 
KOLARSKI DOOKOŁA MAZOWSZA"

ZWYCIĘSTWO NORWEGA LUNDERA W TERESINIE
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Kamil Rybicki przegrał 1:6 z Egipcjaninem Hussenem Amr Reda 
Ramadanamem w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju zapaśni-
czego w kat. 74 kg. 

Polak nie mógł sobie poradzić z silniejszym rywalem. Rywal Rybic-
kiego przegrał w ćwierćfi nale. Polak nie wystąpił w repasażach. Nasz 
zawodnik pożegnał się z występem na igrzyskach na etapie 1/8 fi nału.

Źródło: onet.pl
Od Redakcji:
Jesteśmy wszyscy dumni i wdzięczni Kamilowi za piękną walkę do 

końca. Wierzymy, że marzenie o olimpijskim medalu spełni się za trzy 
lata w Paryżu. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, aby z nową energią 
i entuzjazmem rozpocząć przygotowania do kolejnych, ważnych star-
tów. KAMILU – DZIĘKUJEMY!

- Naszemu zawodnikowi należą się ogromne brawa, sam start na igrzy-
skach należy uznać za ogromny jego sukces. Kamil to zawodnik, który 
kocha zapasy i tylko dzięki ciężkiej pracy, po prawie trzyletniej przerwie 
spowodowanej kontuzją, wrócił do wyczynowego uprawiania zapasów. 
Kamil ma w swoim dorobku brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów 
i jest młodym zawodnikiem, który sprawi naszemu klubowi i polskim za-
pasom jeszcze wiele wspaniałych chwil, w co bardzo wierzymy i życzymy, 
by już za trzy lata z Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, wrócił z medalem 

– informują przedstawiciele sekcji zapaśniczej LKS Mazowsze.

18-19 czerwca w Miliczu odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze-
szenia LZS w Zapasach Młodzików (styl wolny). Startowało 111 za-
wodników z 24 klubów, reprezentujących 10 województw. Klasyfi ka-
cję klubową wygrał LKS Orzeł Namysłów, drugie miejsce zajął LKS 
Mazowsze Teresin, a trzecie MKS Rokita Brzeg Dolny. Klasyfi kację 
wojewódzką wygrało dolnośląskie przed opolskim i wielkopolskim.

W turnieju stoczono 170 walk, z których 48% zakończyło się poło-
żeniem na łopatki. Turniej był nieźle obsadzony, niektórzy zawodnicy 
reprezentowali wysoki poziom sportowy — widać, że rośnie nam cie-
kawe pokolenie zapaśnicze. Rangę mistrzostw docenił prezes Polskie-
go Związku Zapaśniczego Andrzej Supron, który z zainteresowaniem 
oglądał walki młodych zawodników i wręczał im medale. W imprezie 
wyśmienicie zaprezentowali się zawodnicy LKS Mazowsze Teresin, 
którzy zdobyli cztery medale – 2 złote, srebrny i brązowy. W kat. 52 kg 
rywalizację wygrał Dawid Bielski. Mistrzem Zrzeszenia w kat. 68 kg 
został Patryk Kutyłowski. Wicemistrzostwo w kat. 100 kg wywalczył 
Krzysztof Chudecki, natomiast brąz w kat. 57 kg przypadł w udziale 
Kacprowi Chojnackiemu.

Wyniki pozostałych zawodników: 5. miejsce Adam Łukasik
(44 kg), Aleksander Bielski (62 kg), 8. miejsce Dawid Kur (44 kg), 
9. miejsce Krzysztof Goliński (62 kg), 12. miejsce Mateusz Zawadzki
(57 kg), 13. miejsce Seweryn Grądzik (57 kg).

Redakcja

W dniach 19-21 lipca 2021 r. w Budapeszcie kadra narodowa ka-
detów w zapasach w stylu wolnym rywalizowała na Mistrzostwach 
Świata. W kategorii FS 65 kg  walczył  Bartłomiej Nowakowski  za-
wodnik LKS Mazowsze Teresin. 

Rywalizację rozpoczął pojedynkiem kwalifi kacyjnym, w którym 
pokonał przez „tusz” przy prowadzeniu 2:0 reprezentanta Izraela Da-
niela Korkina. Niestety, w kolejnym pojedynku o ćwierćfi nał, przegrał 
na punkty 4:8 z reprezentantem Bułgarię Dyanko Petrovem i zakoń-
czył rywalizację sklasyfi kowany na 8. miejscu na 22 startujących w tej 
kategorii zawodników.

Źródło: nazapasniczejmacie.pl

TOKIO 2020: KAMIL RYBICKI BEZ MEDALU

MEDALOWA PASSA TRWA BARTŁOMIEJ NOWAKOWSKI 
ÓSMYM ZAWODNIKIEM 
MISTRZOSTW ŚWIATA 

KADETÓW W BUDAPESZCIE

Fot. LKS Mazowsze Teresin Fb

Fot. Jack Guez/AFP

fot. Fb LKS Mazowsze Teresin zapasy
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W doskonałych nastrojach z Mistrzostw Polski Sztafet, 
które odbyły się na stadionie łódzkiego AZS-u, powrócili 

zawodnicy UKS Filipides Teresin. Teresińscy lekkoatleci wywalczyli 
pierwszy, historyczny medal w tej konkurencji.

UKS Filipides Teresin urasta do miana jednego z dynamiczniej roz-
wijających się klubów lekkoatletycznych w Polsce. Lata systematycznej i 
ciężkiej pracy z dziećmi i młodzieżą przynoszą wymierne efekty.

– Reprezentacja UKS Filipides Teresin, startująca w sztafecie 4×600 m 
(6:40.07) wywalczyła pierwszy w historii klubu (brązowy) medal!!! Od 
wczoraj trzecie miejsce warte jest 0.43s. Za nami pozostały znane marki 
ze Słupska, Aleksandrowa Łódzkiego czy Płocka. Brawo dla młodej eki-
py teresińskiego klubu, na co dzień uczniów szkół z Pruszkowa, Kampi-

nosu, Łomianek i  Kozłowa Biskupiego – poinformował trener Andrzej 
Andryszczyk.

UKS Filipides 
startował w skła-
dzie:  Wiktor Sot, Ju-
lia Giejbatow, Eliza 
Galińska oraz Mi-
kołaj Olejnik (Maja 
Łuczko i Michał Le-
wandowski -rezerwa).

Redakcja

15 czerwca na torach Klubu Sportowego Drukarz odbyły się 
coroczne zawody łucznicze – Warszawska Olimpiada Młodzieży. 
Tradycyjnie do rywalizacji przystąpiły kluby z całego województwa 
mazowieckiego. Są to jedne z kluczowych zawodów dla młodzików, 
a w kategorii dzieci i dzieci młodsze, najważniejsze zawody podsumo-
wujące ich całoroczny wysiłek. W olimpiadzie wystąpiła trójka repre-
zentantów LKS Mazowsze Teresin.

W zawodach rewelacyjnie zaprezentował się podopieczny Katrzyny 
Klaty Jan Lisiecki, który tego dnia był nie do pokonania. Zawodnik na-
szego klubu wygrał rywalizację na odległość 40 metrów. Nie dał szans 
rywalom także na dystansie 20 metrów i triumfował ostatecznie w kla-

syfi kacji łącznej.
13 czerwca zakończyła 

się także II rudna Pucha-
ru Polski w Łucznictwie 
Bloczkowym i Barebow. 
W tej konkurencji LKS 
Mazowsze reprezentował 
Robert Świątek, który za-
jął 6 miejsce.

Redakcja

W Gdańsku w dniach 
2-4.07.2021 r. odbyły się 85. 
Mistrzostwa Polski Seniorów 
w łucznictwie. Miło nam poin-
formować, że drużyna kobiet w 
składzie Natalia Skrok, Maria 
Małolepsza, Alicja Maciągow-
ska i Julia Gajda wywalczyła 
srebrny medal! To wielkie osią-

gnięcie. Jesteśmy dumni z na-
szych zawodniczek. Dziękujemy 
także pozostałym zawodnikom, 
którzy prowadzili zacięte po-
jedynki w sowich kategoriach. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów na łuczniczych torach. 

Redakcja 

Na torach LKS Łucznika Ży-
wiec w dniach 30.07-1.08.2021 r. 
rozegrano LXX Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów w Łucznictwie. Za-
wodnicy LKS Mazowsze Teresin 
wrócili z nich z workiem medali. 
Nasi zawodnicy pokazali wy-
śmienitą formę oraz ducha walki.

W kategorii juniorów nie 
zabrakło niespodzianek. W po-
jedynku fi nałowym spotkali się 
Maksymilian Osuch (AZS OŚ 
Surma Poznań) z Miłoszem 
Olczakiem (LKS Mazowsze Te-
resin). Pojedynek zakończył się 
wynikiem 6:4 dla łucznika z Po-
znania. W kategorii zespołowej 
juniorek złoty medal wywalczyły 
zawodniczki z Mazowsza Teresin 
w  składzie: Maria Małolepsza, 
Iza Woźniak, Aleksandra Rut-
kowska, które w fi nale 
pokonały zawodniczki 
gospodarzy 5:4.

Mikst Maria Ma-
łolepsza i Krystian 
Kryszkiewicz wywal-
czył brązowy medal. 

Na odległość 30 metrów Maria 
Małolepsza zdobyła srebrny me-
dal, przegrywając tylko liczbą 
strzelonych dziesiątek. Magda 
Zygmunciak, debiutując w kon-
kurencji łuków bloczkowych, zdo-
była dwa brązowe medale. Wśród 
juniorek na 70 m – Iza Woźniak
była siódma, a na 50 m Maria 
Małolepsza zajęła szóste miejsce. 
Krystian Kryszkiewicz na od-
ległość 50 metrów zajął siódme 
miejsce. Klubowo LKS Mazowsze 
Teresin zajął 3 miejsce, a w klasy-
fi kacji wojewódzkiej, uplasował się 
na drugim miejscu.

Wszystkim zawodnikom oraz 
ich trenerom składamy serdeczne 
gratulacje.

Redakcja
Źródło: LKS Mazowsze 

Teresin (łucznictwo)

FENOMENALNY START JANA LISIECKIEGO 
W WARSZAWSKIEJ OLIMPIADZIE MŁODZIEŻY

SREBRNY MEDAL 
,,MAZOWSZA TERESIN" 

PODCZAS MISTRZOSTW 
POLSKI SENIORÓW 

W ŁUCZNICTWIE

ŁUCZNICY NA FALI. 
KOLEJNE MEDALE 

MISTRZOSTW POLSKI 

HISTORYCZNY WYCZYN SZTAFETY 
,,UKS FILIPIDES" PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI

fot. Marcin Miłecki

foto. Maria Małolepsza 
i Katarzyna Klata LKS 

Mazowsze Teresin

Fot. Andrzej Andryszczyk Fb

fot. Polski Związek Łuczniczy
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Z pewnym opóźnieniem spowodowanym pandemią i obostrzenia-
mi sanitarnymi pani Anna Gogół - sołtyska Granic, odebrała nagro-
dę i pamiątkowy dyplom przyznany jej w plebiscycie zorganizowanym 
przez grupę medialną Polska Press w kategorii „Polityka, samorządność 
i społeczność lokalna”. Plebiscyt Osobowość Roku wyłania ludzi nie-
zwykłych, nieprzeciętnych, skorych do pomocy innym, odnoszących 
liczne sukcesy. Gala podsumowująca jego dwie edycje - 2019 i 2020 - 
odbyła się w czwartek 12 sierpnia w Teatrze Capitol w Warszawie.

- Do stolicy przyjechała spora grupa laureatów z naszego regionu. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. To niewątpliwie ludzie, 
którzy aktywnie działają na rzecz swoich małych ojczyzn. A to, szcze-
gólnie w czasie pandemii, łatwe nie było. Pomimo ograniczeń, wiele 
osób osiągało sukcesy, rozwijało swoją kreatywność i talent oraz po-
magało innym znosić trudny czas. W plebiscycie Osobowość Roku to 
Czytelnicy wybierali (w głosowaniu) osoby, które najbardziej zasłużyły 
się dla lokalnych społeczności, a my przyznaliśmy im nagrody - czyta-
my na stronie Polska Times.

Pani Anny Gogół mieszkańcom naszej gminy specjalnie przedsta-
wiać nie trzeba, dość powiedzieć, że to postać na pewno nietuzinkowa. 
Czyniąc jednak zadość dziennikarskiemu rzemiosłu, należy wspomnieć, 
że sołtysuje wsi Granice. Jej życiową pasją są zielarstwo i ziołolecznic-
two. Jest magistrem ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu wykorzy-
stania roślin i surowców roślinnych dla zdrowia, psychodietetykę na 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz fi toterapię w Instytucie 
Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych. Tworzy własne teksty - jest 
laureatką I. Powiatowego Konkursu Literackiego „Szufl ada”, a jej felie-
tony na temat ziół można przeczytać w miesięczniku samorządowym 

„Prosto z Gminy”. Prywatnie jest matką czterech córek. Ma niespożyte 
zasoby energii i wiele pomysłów, które urzeczywistnia na niwie spo-
łecznikowskiej. Tytuł „Osobowość Roku 2019” został jej przyznany za 
zorganizowanie pierwszego festynu Dzień Rodziny w Sołectwie Grani-
ce. Najmłodszym „dzieckiem” pani Anny jest Wielopokoleniowy Rajd 
Rowerowy Śladami Pałaców w Gminie Teresin realizowany w ramach 
projektu dofi nansowanego ze środków programu wieloletniego na 
rzecz osób starszych AKTYWNI+ (więcej informacji na ten temat na 
plakacie powyżej).

Pani Annie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Redakcja
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ANNA GOGÓŁ LAUREATKĄ PLEBISCYTU 
,,POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA"

fot. Szymon Starnawski/Polska Press



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

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

• Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak–     
ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na  
cały asortyment.
• Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka                   
Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie,                        
5% zniżki na cały asortyment.
• Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki –                       
ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki na 
cały asortyment.
• Sklep KACPER Kamil Króliczak – 
ul. Szymanowska 19 w Teresinie, 10% zniżki 
na obuwie z wyjątkiem skórzanego, 5% zniżki 
na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy artyku-
łów objętych promocją.
• Pizzeria PIERROT Renata Olechowska – 
ul. Lipowa w Teresinie, zniżka 10% oprócz              
wyrobów alkoholowych i tytoniowych.
• Nadzory i projekty budowlane Józef                      
Górzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%.
• Ośrodek Kształcenia Kierowców MAKO  
Leszek Ćwikliński (nauka jazdy, jazdy doszka-
lające, płyta poślizgowa) – ul. 1 Maja 27a, zniż-
ka 5% na lekcje nauki jazdy + 2 godziny gratis.
• Sklep odzieżowo-obuwniczy Red-Star Ceza-
ry Szymaniak – ul. Szymanowska 1 w Teresi-
nie , zniżka 8% na cały asortyment,
• Poprawki krawieckie „U KASI”  Katarzyna 
Pietruszewska – ul. Perłowa 22 w Paprotni, 
zniżka 10% na wykonywane usługi krawieckie.
• Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz 
Cierech – ul. Szymanowska w budynku TER-

-MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne,
• Kwiaciarnia ALICJA Alicja Rutkowska – 
ul. Cmentarna w Paprotni, 10% zniżki na 
wszystkie artykuły
• Nauka języka angielskiego Honorata Mro-
wińska – ul. Południowa 47, Granice, 30% 
zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych
• Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKA-
DEMIA Damian Tymorek – Aleja XX-lecia 3              
w Teresinie, 15% zniżki na wpisowe

• Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta 
Kosińska – ul. O. M. Kolbego 51A, 10% zniżki 
na strzyżenie włosów. 
• P.H.U VIKA  Nowak Sylwia - w Elżbietowie 
23B, 5% zniżki na cały asortyment z wyłącze-
niem wyrobów tytoniowych 
• Progress Szkoła języków  obcych Karolina 
Sałyga  – w GOSIR Teresin ul. Aleja XX lecia 
32, Bezpłatny podręcznik, 45 zł upustu na wy-
brany kurs przy zapisie na cały rok szkolny
• FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław i Ka-
tarzyna – Czerwonka Parcel 93, 10% zniżki na 
jajka. 
• F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy 
Anna Kalinowska - Teresin, ul. Lipowa 1A 5% 
zniżki na cały asortyment
• Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka – 
ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na 
wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholo-
wych i tytoniowych, kart telefonicznych, arty-
kułów promocyjnych.
• AP SERVICE Sp. z o. o. Paweł Rudnicki  – 
ul. Rynkowa 10B, 15 % zniżki  na usługi księ-
gowe.
• Przedszkole Niepubliczne Studio Dziecka                
• Figiel Katarzyna Klata – Granice ul. Zacisz-
na 1, 15% zniżki na czesne 
• JETTA Zbigniew Podlasiński Sp.j. - Teresin, 
ul. Szymanowska 2, 5% zniżki cały asorty-
ment .
• „TRAWKA” Konrad Walichnowski –                  
Teresin, ul. Lipowa 28, 10% zniżki na usługi 
pielęgnacyjne ogrodu i projekty ogrodów. 
• E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller  
ul. Świętokrzyska 14A ,00-050  Warszawa od-
dział Teresin ul. Szymanowska 2 lok. 2  - 20% 
zniżki na zlecenie i prowadzenie spraw, repre-
zentowanie przed instytucjami – Sąd, Proku-
ratura, Policja w sprawach wypadków drogo-
wych, sprawach karnych, błędów medycznych, 
sprawach cywilnych. 

• „STUDIO URODY” SALON KOSME-
TYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska 
Paprotnia ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniż-
ki na usługi fryzjerskie (fryzjerstwo dam-
skie, męskie i dziecięce); 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 pa-
znokci :manicure, pedicure, makijaż dzienny, 
okolicznościowy, wieczorowy;  zabiegi liftin-
gujące, przeciwzmarszczkowe, odmładzające, 
oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, 
wyszuplająco-antycellulitowe. 
• SP MEDIA Paweł Wróblewski Granice,                  
ul. Spokojna 57 , 10% zniżki na materiały po-
ligraficzne, banery reklamowe i gadżety rekla-
mowe. 

Partnerom programu dziękujemy za wspie-
ranie rodzin wielodzietnych. Zachęcamy 
przedsiębiorców, punkty usługowe i sklepy 
działające na naszym terenie do przystąpie-
nia do programu partnerskiego. Z naszej 
strony zapewniamy bezpłatną promocję na 
stronie internetowej oraz w naszym miesięcz-
niku ,,Prosto z Gminy”. Szczegóły pod nr tel.                                  
46 864 25 35, 603 660 300.

F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy Anna Kalinowska- Teresin, ul. Lipowa 1A 5% zniżki na cały asortyment
Sklep ABRAKADABRA Robert Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment.

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

Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka  –ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholowych i tytonio-
wych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

„STUDIO URODY” SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska Paprotnia ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniżki na usługi 
fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, męskie i dziecięce); usługi kosmetyczne (peeling kawitacyjny, sonoforeza, mezoterapia bezigłowa, microder-
mabrazja 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, odmładzają-
ce, oczyszczające, rozjaśniające przebarwienia, wyszuplająco-antycellulitowe. 

„TRAWKA” Konrad Walichnowski - ul. Lipowa 28 w Teresinie, 10% zniżki na usługi pielęgnacyjne i projekty ogrodów. 
AP SERVICE Paweł Rudnicki ul. Rynkowa 10B w Teresinie, 15% zniżki na usługi księgowe. 


