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SAMORZĄD MAZOWSZA WSPIERA 
LOKALNE INWESTYCJE 

12 października sejmik województwa 
mazowieckiego podjął decyzję o przekaza-
niu Gminie Teresin wsparcia z budżetu wo-
jewództwa w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego. 3,4 miliona 
złotych zasili projekt Urządzenie terenu re-
kreacyjno - parkowego w miejscowości Gra-
nice - Przyjazne miejsce dla mieszkańców.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, 
instrument ten doskonale wpisuje się w po-
litykę samorządu województwa opartą na 
zasadach pomocniczości i zrównoważonego 
rozwoju.

- Dajemy samorządom lokalnym możliwość 
ubiegania się o środki na różnego rodzaju pro-
jekty infrastrukturalne. Znajdują się wśród 
nich m.in.  drogi, mosty, szkoły, boiska czy 
inne ważne dla gmin i powiatów zadania. Są 
to często inwestycje wielomilionowe, na które 
samorządy same nie mogłyby sobie pozwolić. 
Tu nie ma jednego naboru. Potrzeby są tak 
duże, że wnioski spływają do nas praktycznie 
cały czas i gdy tylko sytuacja finansowa na 
to pozwala, uruchamiamy kolejne wsparcie -  
dodaje marszałek. 

Przypomnijmy, że projekt zakłada urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego składającego się z połączonych ze sobą stref wypoczynku: wodnej 
strefy rekreacji, strefy dla dzieci, dla rodzica, strefy sportu i odpoczynku oraz strefy seniora. Przewidziano również budowę budynku sanitar-
no-technologicznego, miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia i elementów małej architektury oraz zieleni. Ogólnodostępny  
i niekomercyjny park będzie ostoją wzmacniania więzi zarówno rodzinnych, jak i promocją Gminy Teresin jako miejsca spotkań, rekreacji i wypo-
czynku dla mieszkańców gminy oraz turystów. Inwestycja wpłynie na poprawę estetyki otoczenia, utworzy harmonijne połączenie z otaczającym 
terenem i bez wątpienia stanie się miejscem cieszącym się zainteresowaniem. Wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego zdecydowanie 
przyspieszy realizację tej inwestycji.

Dziękujemy panu marszałkowi Adamowi Struzikowi i wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego panu Adamowi  
Orlińskiemu za przychylność i nieustanne wspieranie Gminy Teresin. W trudnym czasie pandemii i w związku z ogromnym wzrostem cen na 
rynku inwestycyjnym, bez pomocy finansowej województwa mazowieckiego, nie moglibyśmy zrealizować tej, tak długo oczekiwanej przez 
mieszkańców naszej Gminy, inwestycji.

Redakcja

Przekazanie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyznaniu dotacji w wysokości 3,4 mln zł na budowę parku 
rekreacyjno-wypoczynkowego w Granicach
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LISTA ZAGADNIEŃ KLUCZOWYCH Z PUNKTU 
WIDZENIA RADY SPOŁECZNEJ DS. CPK 

1. Brak propozycji nieruchomości zamiennych, niezbędnych, zda-
niem Rady Społecznej ds. CPK, aby móc prowadzić wykupy nierucho-
mości lub planować wywłaszczenia na dużym obszarze. Budowa tzw. 
wioski zastępczej była zapowiedziana przez Pełnomocnika Rządu ds. 
CPK na spotkaniu z mieszkańcami 13 grudnia 2017. Temat ten był 4 
krotnie poruszany na posiedzeniach Rady Społecznej ds. CPK. Oprócz 
wioski zastępczej konieczne jest również przedstawienie listy nierucho-
mości zamiennych, takich jak: grunty rolne dla rolników chcących kon-
tynuować działalność, gotowe domy i działki budowlane.

2. Brak satysfakcjonującej odpowiedzi na wezwanie Spółki do okre-
ślenia zasad wykupu i przejmowania nieruchomości: sposobu wyceny, 
ekspertyzy rynku nieruchomości oraz zastosowania tzw. „zasady korzy-
ści”, zgodnie z którą wartość nieruchomości dla celów odszkodowania 
przy wywłaszczeniu określa się według alternatywnego sposobu użyt-
kowania wynikającego z tego (nowego) przeznaczenia. Jest to metoda 
korzystna dla rolników. Zapytanie Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz 
Spółki o stanowisko wobec propozycji zmian w Ustawie o CPK w za-
kresie ekspertyzy rynku nieruchomości i zasad wyceny nieruchomości 
Rada Społeczna zgłosiła 20 stycznia 2020 r. Zapowiedzi Pełnomocnika 
Rządu ds. CPK w kwestii możliwych zmian zasad wyceny nieruchomo-
ści podlegających wywłaszczeniu na cel publiczny są bardzo niekorzyst-
ne dla rolników i oznaczają zdecydowane oddalenie stanowisk. Strona 
społeczna będzie protestować przeciwko tym zmianom.

3. Brak propozycji w zakresie rekompensaty dla mieszkańców, 
przedsiębiorstw oraz gmin w związku z uciążliwościami, stratami i nie-
osiągniętymi korzyściami spowodowanymi niepewnością, zahamowa-
niem rozwoju i inwestycji w okresie poprzedzającym realizację plano-
wanych działań dotyczących CPK.

4. Brak satysfakcjonujących propozycji w zakresie odszkodowań dla 
mieszkańców i przedsiębiorców w związku ze szkodami związanymi 
z nieplanowaną koniecznością opuszczenia swoich miejsc zamieszka-
nia i pracy (tzw. renta położenia). W opinii Rady Społecznej mieszkań-
cy, którzy będą narażeni na utratę swych nieruchomości lub których 
warunki życia ulegną na skutek budowy CPK pogorszeniu, powinni 
mieć prawo do finansowej rekompensaty związanych z tym trudno-
ści. Rozwiązanie to jest stosowane w ustawodawstwach innych krajów 
europejskich. Inicjatywa: Rada Społeczna, wrzesień 2019. Wstępnie 
zapowiadane przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK „bonusy” 10% dla 
nieruchomości rolnych oraz 20% dla nieruchomości mieszkaniowych 
Rada Społeczna ds. CPK zdecydowanie odrzuca.

5. Nierealizowany jest postulat Rady dotyczący segmentacji miesz-

kańców i interesariuszy w zakresie wpływu planowanej inwestycji na 
ich życie i funkcjonowanie. Jest to inicjatywa Rady Społecznej z sierpnia 
2019 r. Wstępny materiał został zaopiniowany w czasie spotkania zespo-
łu ds. segmentacji i komunikacji ze społeczeństwem w dniu 8 stycznia 
2020 r. Cel segmentacji: dopasowanie niezbędnych działań oraz oferty 
dla poszczególnych grup społecznych.

6. Brak informacji na temat jakichkolwiek działań zapobiegających 
deficytowi wody pitnej na obszarze gmin na terenie których planowana 
jest budowa CPK. Jeśli wody brakuje obecnie to jak inwestor wyobraża 
sobie budowę i funkcjonowanie lotniska z infrastrukturą towarzyszą-
cą, wybudowanie wokół lotniska Aerocity z hotelami, centrami konfe-
rencyjnymi i osiedlami mieszkaniowymi dla osób zatrudnionych? Już 
8 grudnia 2018 r., w czasie podczas posiedzenia plenarnego Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Peł-
nomocnik Rządu ds. CPK mówił: wiemy o problemie z wodą, w tej spra-
wie trwają konsultacje międzyresortowe, mamy świadomość potrzeby 
rozbudowy sieci wodociągowej, żeby sprostać temu wyzwaniu.

7. Brak materiałów informacyjnych dla mieszkańców, którzy mogą 
znaleźć się poza terenem przyszłej inwestycji, w szczególności mate-
riałów edukujących w zakresie całodobowego hałasu lotniczego i jego 
wpływu na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt (m.in. gospodarskich). 

8. Brak odpowiedzi na postulat wyłączenia z obszaru przeznaczo-
nego dla ewentualnej inwestycji zabytkowego kościoła oraz cmentarza 
parafialnego w Baranowie. Obszar pomiędzy tymi obiektami zajmuje 
0,4% powierzchni wstępnie zarezerwowanej, która to powierzchnia jest 
ponad dwukrotnie większa od faktycznie niezbędnej. 

9. Konieczność aktualizacji harmonogramu inwestycji. Budowa 
CPK nie rozpocznie się pomimo zapowiedzi w roku 2023 ani w 2024, 
ponieważ nie ma szans na zwolnienie tych nieruchomości przez wła-
ścicieli.

10. Konsekwencje niedotrzymania warunków umów podpisanych 
między mieszkańcami i agencjami realizującymi programy pomocowe 
w ramach funduszy europejskich oraz funduszy krajowych? Treść art. 
113 ust. 3 nie wyjaśnia w jakim trybie poszkodowani beneficjenci mogą 
dochodzić swych roszczeń od spółki Centralny Port Komunikacyjny. 
Niewyjaśniona pozostaje kwestia kosztów poniesionych w ramach tzw. 
wkładu własnego i ewentualnych odsetek. Korespondencja prowadzona 
w tej sprawie przez Radę Społeczną z prezesem ARiMR świadczy, że nie 
są przygotowane indywidualne rozwiązania w tej sprawie.

Stanowisko naszego komitetu protestacyjnego jest jednoznaczne 
- nie chcemy budowy lotniska na naszym terenie, ponieważ są to naj-
lepsze grunty rolne na Mazowszu.

Paweł Pałuba
fot. Fly Media

PODSUMOWANIE PRACY RADY SPOŁECZNEJ DS. 
CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
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INWESTYCJE GMINNE
Poniżej przedstawiamy wykaz inwestycji zrealizowanych bądź 

realizowanych przez Gminę Teresin:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczew-

skiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1) - I etap. Przedmiotem 
zamówienia była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
wraz z odgałęzieniami wzdłuż ul. Sochaczewskiej w miejscowo-
ści Paprotnia o  łącznej długości 837 metrów bieżących. Wartość 
inwestycji:  768.370,14 zł.    Wykonawca: GRAND-BUD Zbigniew 
Siekierski. Trwa procedura trakcie procedur odbioru zadania.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej w miejscowo-
ści Granice – etap I. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Miłej w miejsco-
wości Granice o długości 219 metrów bieżących. Umowa podpisana 
30.09.2021 r. z firmą: Zakład - Produkcyjno - Usługowo - Handlowy 

„MELBUD”. Wykonanie do końca br. roku.
-  Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 90/12, obręb geo-

dezyjny Nowa Piasecznica.
Zakres obejmował budowę sieci wodociągowej o długości 349 

metrów bieżących. Wartość: 113 989,20 zł. Wykonawca „INSTALA-
TOR” Instalacje sanitarne, C.O. i gazowe, Peranek Henryk

Zadanie wykonane.
- Przebudowa nawierzchni ulicy Poziomkowej w miejscowości 

Granice. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni 
ulicy Poziomkowej w miejscowości Granice na długości 385 me-
trów bieżących. Wartość: 134.030,64 zł. Zadanie wykonane. 

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe 
Gnatowice. Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzch-
ni drogi gminnej dz. nr ew. 133, obręb geodezyjny Nowe Gnatowice 
na długości 384 metrów bieżących. Wartość: 178.431,94 zł. Inwesty-
cja zakończona.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Paw-
łowice – II etap. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Pawłowice na długości 305 metrów bieżą-
cych. Wartość: 84.334,61 zł. Inwestycja zakończona.

- Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn - Mikołajew. 
Zakres zadania obejmował przebudowę ww. drogi na długości 831 
metrów bieżących. Wartość: 453 565,06 zł. Zadanie wykonane

W ramach zadania pn. Budowa biologiczno – mechanicz-
nej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Skotniki podpisano umowy na:

1. Wybudowanie biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Skotniki. Przedmiot zamówienia obejmuje 
wybudowanie na działce nr ewidencyjnej 2/33, obręb geodezyjny 
SHRO Skotniki, modułowej biologiczno - mechanicznej oczyszczal-
ni ścieków do obsługi 100 RML i o przepustowości średniodobowej 
Qdśr = 12 m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospoda-
rowaniem terenu oraz wybudowanie przewodu odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Pisi Gągoliny. Wartość 
umowy: 1.217.700,00 zł.

2. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Skotniki (dz. nr ewid. 2/32, 1, 3/3, i 5 obręb geodezyjny SHRO Skot-
niki), o łącznej długości około 308,70 mb. wraz ze studniami rewi-
zyjnymi. Wartość: 300.956,40 zł.

Trwające postepowania przetargowe:
- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budkach 
Piaseckich

- urządzenie terenu rekreacyjno - parkowego w miejscowości 
Granice
 
 Inwestycje w trakcie realizacji:

- Budowa kotłowni gazowej oraz CO w budynku strażnicy 
OSP Szymanów.

Zestawienie przygotował Arkadiusz Stańczak, Referat Inwestycji 
Urzędu Gminy Teresin
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata 
Dębowska, podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 września, 
poinformowała, że po podpisaniu porozumienia z PKP SA prace pro-
jektowe dotyczące budowy tunelu w Teresinie nabrały tempa.

Na prośbę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sochaczewskiego 
Jana Aleksandra Łopaty dyrektor Dębowska zaprezentowała aktualny 
etap prac nad projektem budowy tunelu w Teresinie. Z jej wypowiedzi 
wynika, że możliwe jest, iż przetarg na budowę zostanie ogłoszony do 
końca tego roku.

- Z chwilą pozyskania zgody na dysponowanie terenami 
kolejowymi, podpisania umowy z PKP SA Nieruchomości 
w tym względzie, projektant mógł przystąpić do kontynu-
acji prac. I rzeczywiście te prace przyspieszyły. Aktualnie 
projektant pozyskał już ZUT kolejowy, uzyskał zgodę na 
odstępstwo z Ministerstwa Infrastruktury i najważniejsze, 
że ta zgoda dotyczy tej nienormatywnej skrajni, 3,5 metra, 
czyli praktycznie mamy już tę kwestię uzgodnioną. W tej 
chwili oczekujemy na decyzję pozwolenia wodno-prawne-
go. Wydanie takiej decyzji jest uzależnione od ustalenia 
linii brzegowej nowego przebiegu rzeki Teresinki. Równo-
legle prowadzone są prace nad podpisaniem porozumie-
nia w sprawie współfinansowania robót. Plany są takie, 
aby przetarg ogłosić do końca tego roku - poinformowała 
dyrektor Dębowska.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Aleksan-
der Łopata boi się jednak, że sprawa ustalenia i pozy-
skania zgód na zmianę przebiegu rzeki Teresinki może 

spowodować poważne opóźnienia w przebiegu procesu projektowego.  
Wątpliwości te rozwiewa dyrektor Dębowska, twierdząc, że Wody Pol-
skie wszczęły odpowiednie procedury, a dokumenty uzupełniane są  
o informacje dotyczące granicy linii brzegowych. Po wprowadzeniu 
przez projektanta odpowiednich korekt geodezyjnych, dokumentacja 
zostanie niezwłocznie przekazana Wodom Polskim.

Źródło: tusochaczew.pl
foto. teresin.pl

Podczas XLII sesji Rady Gminy, która odbyła się 23 września, te-
resińscy radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie 
zasad współpracy stron w zakresie opracowania dokumentu progra-
mowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład 
Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego” w perspektywie lat 2021-2027.

Zawarcie porozumienia jest kolejnym, ważnym krokiem w ramach 
współpracy samorządów, co może ułatwić pozyskiwanie środków rzą-
dowych i unijnych, które pozwolą na nowe inwestycje w regionie.

Podstawą do współpracy w ramach  Żyrardowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz dokumentem, który wyznaczać będzie wspólne 
kierunki rozwoju jest Plan Działań, nad którym gminy rozpoczęły pra-
cę. Dokument ten pełnić ma funkcję strategii rozwoju ponadlokalnego. 
Będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2021-2027, zwiększając szansę na ich pozyskanie i re-
alizację wspólnych inwestycji. Opracowującym go samorządom zależy 
na tym, aby powstał przy aktywnym udziale mieszkańców i odpowiadał 
na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi nasz region w  najbliż-
szych latach, stąd mieszkańcy byli poproszeni o wypełnienie stosownej 
ankiety. 

Jak poinformował marszałek Adam Struzik, w ciągu najbliższych 
sześciu lat beneficjenci z Mazowsza regionalnego będą mieli do wyko-
rzystania aż 1,55 mld euro z UE w ramach programu regionalnego.

- Beneficjenci z regionu żyrardowskiego mogą mieć powody do zado-
wolenia. Procentuje wywalczony przez nas trzy lata temu podział sta-
tystyczny województwa, który daje szansę Mazowszu regionalnemu na 
naprawdę duże środki z UE. A druga dobra wiadomość jest taka, że po 
latach naszych starań, samorządy z Mazowsza regionalnego mogą liczyć 
na środki z programu Polska Wschodnia+. To może oznaczać kolejnych 
nawet 400 mln euro z budżetu UE - informuje marszałek Adam Struzik. 

Alokacja Polski Wschodnia+ to aż 2,5 mld euro, co - przy równym 

podziale na sześć regionów - daje 418 mln euro na region. Na właśnie 
takie pieniądze dla województwa liczą władze regionu. Polska Wschod-
nia+ koncentruje się na rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz 
istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej,  inwestycjach  
w drogi, komunikację miejską i kolej. Jak we wszystkich obecnie unij-
nych programach priorytetami są energia i klimat oraz kapitał ludzki. 
Wśród głównych grup beneficjentów Polski Wschodniej+ znajdą się sa-
morządy, przedsiębiorcy, operatorzy sieci energetycznych, organizacje 
pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Redakcja

GMINA TERESIN W ŻYRARDOWSKIM 
OBSZARZE FUNKCJONALNYM

PRACE PROJEKTOWE TUNELU  
W TERESINIE NABIERAJĄ TEMPA
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W 80-lecie męczeńskiej śmierci św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, 100. rocznicę 
Powstań Śląskich oraz beatyfikacji s. Róży 
Marii Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskie-
go - Prymasa Tysiąclecia - 25 września 2021 
r. w Niepokalanowie odbyła się kolejna, VI 
już edycja „MAKSYMILIANALIÓW”. Do 
Niepokalanowa zawitały delegacje honoro-
wych dawców krwi, energetyków, elektry-
ków i elektroników, rodzin, krótkofalowców, 
dziennikarzy, drukarzy, parafii i świątyń pw. 
Świętego, szkół i stowarzyszeń noszących 
jego imię i wszystkich, którym jest bliski św. 
Maksymilian Maria Kolbe.

Spotkanie rozpoczęto Różańcem  
o godzinie 800 w Kaplicy-Sanktuarium 
św. Maksymiliana. Od godziny 900  do 
1400  każdy chętny mógł  oddać swoją krew  
w ambulansie zaparkowanym przed bazyliką 
w Niepokalanowie, by pomóc pacjentom 
przebywającym w  szpitalach w ich walce 
z  chorobami. Podczas tegorocznych „Mak-
symilianaliów” była także możliwość zareje-
strowania się do bazy DKMS, jako potencjal-
nego dawcy szpiku. Punktem centralnym 
uroczystości była Msza św., której prze-
wodniczył o. Michał Chaciński OFMConv. 
O godzinie 1200  w sali św. Bonawentury 
odbyła się konferencja oraz Gala Wyróż-
nień, podczas której zaprezentowany został 
film „Rycerz niezłomny” zrealizowany przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Mak-
symiliana Kolbego w Teresinie, przybliżają-
cy ostatni etap życia Patrona placówki - jego 
męczeńską śmierć w niemieckim obozie 
zagłady Auschwitz-Birkenau. Marek Jawor-
ski, zastępca wójta Gminy Teresin i jedno-
cześnie przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin Kolbiańskich oraz płk Henryk Zając 

- przewodniczący Komitetu Organizacyjne-
go „Maksymilianaliów” w Niepokalanowie, 
podziękowali młodzieży i ich opiekunom 
za kultywowanie pamięci o św. Maksymilia-
nie Kolbem i wdrażanie w codziennej pracy 
wartości, które były dla niego tak ważne: sza-
cunku, tolerancji, uczciwości, pracowitości, 

ale przede wszystkim miłość do drugiego 
człowieka. 

Społeczny Komitet Organizacyjny „Mak-
symilianaliów” Niepokalanów 2021 wręczył 
Medale Pamiątkowe XX Rocznicy Ustano-
wienia Św. Maksymiliana Marii Kolbego Pa-
tronem Honorowych Dawców Krwi w Pol-
sce. Odznaczenie to otrzymują osoby, która 
są honorowymi dawcami krwi lub działają 
na rzecz honorowego krwiodawstwa. Uho-
norowano także Medalami Pamięci Polskie-
go Czynu Zbrojnego - 100-lecia Bitwy War-
szawskiej 1920 roku - Cudu nad Wisłą. To 
odznaczenie z kolei nadawane jest za walkę 
o niepodległość oraz działalność na rzecz 
przemian demokratycznych, za pełnienie 
nienagannej służby publicznej, cywilnej lub 
wojskowej, za działania na rzecz propagowa-
nia patriotyzmu oraz wszelkiej działalności 
służącej dobru i rozwojowi Rzeczypospoli-
tej. Ponadto kapituła przyznała wyróżnienia 
Suwerennego Orderu św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Podczas Gali Wyróżnień 
odebrało je kolejnych dziewięć osób, któ-
re tym samym dołączyły do grona 75 osób  
w kraju, które w ten sposób odznaczono.

W trakcie spotkania można było odwie-
dzić Kaplicę Wieczystej Adoracji, zapisać się 
do Rycerstwa Niepokalanej (MI) w Ośrod-
ku Narodowym MI, zwiedzić Muzeum św. 
Maksymiliana i OSP Niepokalanów oraz 
kolekcję samochodów JPII czy dokonać za-
kupów w przyklasztornej księgarni.

Przypomnijmy, iż coroczną organiza-
cję niepokalanowskich spotkań przyjął na 
siebie Społeczny Komitet Organizacyjny, 
który zajmuje się promowaniem wiedzy  
o życiu i działalności świętego Maksymilia-
na. Promuje również honorowe krwiodaw-
stwo oraz wszelką działalność charytatyw-
no-społeczną. Kontynuuje on idee i misję 
pierwszego komitetu organizacyjnego po-
wstałego przed Maksymilianaliami w 2016 
roku. Pierwsze Maksymilianalia odbyły się 
8 października 2016 roku. 

Redakcja  

VI OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ŚRODOWISK 
KOLBIAŃSKICH „MAKSYMILIANALIA” 

- NIEPOKALANÓW 2021
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Nie zawsze świeci słońce i nie zawsze jest niedziela. Nie zawsze nasza okolica wygląda tak, 
jakbyśmy sobie tego życzyli. Ten krótki tekst nie jest miejscem opowiadania całej historii, ale 
możemy wymienić tylko kilka faktów, związanych z naszym osiedlem, a szczególnie terenem 
przy boisku i placu zabaw. 

W okresie wiosna-lato bardzo często musimy zbierać wszędzie porozrzucane śmieci, pomimo 
tego, że na terenie znajdują się kosze. Butelki, folie, puszki, pety i wiele, wiele innych - ktoś musi 
to regularnie sprzątać. Poza tym naszym problemem są nocne „imprezy” na parkingu przy bo-
isku. Głośna muzyka, warkot silników motocykli, a często nawet prowokacyjne zachowania wo-
bec okolicznych mieszkańców. Te i inne zjawiska po godzinie 22.00 są dla mieszkańców wielkim 
problemem i utrudniają codzienne funkcjonowanie.  Wspólnie z Radą Sołecką i mieszkańcami 
spotkaliśmy się w tej sprawie 24 lipca. Na spotkaniu obecna była również dzielnicowa, sierż. szt. 
Anna Opęchowska-Ciak, która wyraziła swoje zainteresowanie i poparcie dla rozwiązania pro-
blemu. Nie będziemy nikogo oskarżać publicznie, ale po raz kolejny apelujemy, szczególnie do 
naszej kochanej młodzieży o odpowiednie zachowanie w przestrzeni publicznej. 

Jednym z działań było zaprojektowanie i zawieszenie plansz informacyjno-edukacyjnych, 
które, mamy nadzieję, choć odrobinę pomogą nam wszystkim poprawić sytuację. Szanujmy się 
wszyscy nawzajem. Warto!

W tym miejscu chcę również podziękować panu Krzysztofowi Łopacińskiemu z Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej, który regularnie kosi trawę i dba o ładny wygląd boiska  
i placu zbaw. 

Sołtys Paweł Wróblewski 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA SOŁECTWA GRANICE 
OSIEDLE – NASZA WSPÓLNA SPRAWA

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 3 listopada 2021 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z Beatą Brymorą - sołtysem Izbisk oraz 
Agnieszką Ciołkowską - przedstawicielką Rady 
Sołeckiej Pawłowic 

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 12 listopada 2021 roku o  godzinie 13.10                   
rozmowa z Beatą Brymorą - sołtysem Izbisk oraz 
Agnieszką Ciołkowską - przedstawicielką Rady  
Sołeckiej Pawłowic 

94,9 FM 102,7 FM

ProstoProsto
zz Gminy Gminy

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. 46 86 138 15 do 17;
Redaktor prowadzący: Tomasz Daczko, tel. 609 455 011, e-mail: prostozgminy@teresin.pl

Opracowanie graficzne i druk: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, 
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 08, wydawnictwo@niepokalanow.pl

Liczba egzemplarzy: 1 900
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania.  

Redakcja ani wydawca miesięcznika nie ponoszą odpowiedzialności za treść tekstów 
niezamówionych i osobiste poglądy ich autorów. 



Prosto z Gminy8

Temat sprzątania odchodów po psach budzi wiele emocji i kontro-
wersji. Jednak czy bycie opiekunem psa, troszczenie się o niego, nie 
wiąże się z wzięciem całkowitej odpowiedzialności za zwierzę?

Do naszej redakcji zadzwoniła jedna z mieszkanek ulicy Cmentarnej 
w Paprotni z prośbą o interwencję i nagłośnienie tego drażliwego tema-
tu. Jak się okazuje właściciele czworonogów traktują pas zieleni przy tej 
ulicy jako swoistą, bezpłatną toaletę dla swoich podopiecznych. Zrela-
cjonowała jedno z ostatnich wydarzeń, które w skrócie wyglądało tak, 
że rodzina będąca z dziećmi na spacerze, miała niewątpliwie przykrą 
przyjemność wdepnięcia w psie odchody. Nietrudno się domyśleć, że 
nie byli z tego faktu zadowoleni. Bycie opiekunem zwierzęcia przynosi 
wiele radości i satysfakcji, ale również obowiązków. Niestety, dla czę-
ści właścicieli sprzątanie po psie jest gorszące, wstydliwe i dziwaczne. 
Powinno być wręcz przeciwnie, bo co złego jest w sprzątaniu po zwie-
rzaku, za którego jesteśmy odpowiedzialni?  
I jak się okazuje, grzeczne zwrócenie uwagi  
o sprzątnięcie po psie, wywołuje wielokrot-
nie falę agresji. 

Za sprzątaniem po swoim psie przema-
wiają nie tylko względy estetyczne. Warto 
wiedzieć, że w psich odchodach znajdują 
się pasożyty, które mogą być nosicielami 
różnych chorób. Zakażenie nicieniami, ta-
siemcami oraz lamblią może być niebez-
pieczne zarówno dla zwierząt, jak i ich wła-
ścicieli, szczególnie dzieci.

Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw 
dobrego wychowania i kultury osobistej, 
ale też przestrzeganie prawa. Obowiązek 
posprzątania po psie ma właściciel zwierzę-
cia. Jasno określa to Regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Teresin, który w Rozdziale VI wskazuje, że 
osoby będące właścicielami lub opiekuna-

mi psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowa-
nia właściwej opieki nad tymi zwierzętami. Zwierzęta domowe powinny 
być utrzymywane tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, nie zanieczyszczały terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku wyprowadzania 
psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy 
należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne 
lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. Osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usu-
wania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz 
na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczegól-
ności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 
Tyle Regulamin, a rzeczywistość rzeczywistością. Przypominamy zatem, 
że właściciel, który nie wykona tego obowiązku, może liczyć się z man-
datem, oczywiście wtedy, kiedy odpowiednie służby (np. policja) złapią 

go na gorącym uczynku albo sprawa zostanie 
zgłoszona odpowiednim organom. Ale czy o to 
w tym chodzi? Warto być kulturalnym i  świa-
domym przewodnikiem psa. Psie odchody mo-
żemy zebrać do zwykłego foliowego woreczka 
i wyrzucić do kosza na odpady zmieszane lub 
do kosza znajdującego się na terenie gminy. 
Nie są wymagane do tego specjalne opakowania, 
chociaż wiele sklepów ma w swojej ofercie spe-
cjalnie przeznaczone do tego torebki. Edukujmy 
też siebie nawzajem. Jeżeli jesteśmy świadkami 
sytuacji, kiedy inny właściciel nie sprząta po 
swoim pupilu, kulturalnie i  spokojnie uświa-
dommy go. Być może w  ten sposób okolica, 
w której mieszkamy będzie czystsza, zmniejszy 
się ryzyko zakażenia chorobami, nie tylko dla 
naszego psa, ale też dla twojego dziecka i ciebie.

Redakcja
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DRAŻLIWY TEMAT. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

SPRZĄTANIE ŚWIATA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W PAPROTNI

17 września 2021 roku odbyło się w na-
szej szkole Sprzątanie Świata pod hasłem 
Myślę, więc nie śmiecę.  Wydarzenie zostało 
przygotowane z dbałością o każdy szcze-
gół, szczególnie biorąc pod uwagę bez-
pieczeństwo. Każda klasa miała wcześniej 
wyznaczone miejsce do sprzątania. Har-
monogram dnia został tak ustalony, żeby 
klasy nie łączyły się z innymi. Akcja miała 
na celu propagowanie świadomości ekolo-
gicznej. Była również wspólną lekcją posza-
nowania środowiska. Wszyscy uczniowie 
zostali wyposażeni w potrzebne rzeczy, 
otrzymali worki oraz rękawiczki. Po sprzą-
taniu czekał na uczniów grill z kiełbaskami 
i ciepłą herbatą. Całe wydarzenie upłynę-
ło we wspaniałej, koleżeńskiej atmosferze. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji akcji Sprzątania Świata. 

                                         
Magdalena Krupińska- 

nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Paprotni

fot. 123rf.com Monika Wiśniewska
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CYCERONY ROZDANE! TERESIŃSKIE  
I POWIATOWE DNI RETORYKI ZA NAMI

fot. Dorota Rachoń, Klaudia Kantorska

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Tere-
siński Ośrodek Kultury przywrócił cykliczne imprezy, które od wie-
lu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów - młodych 
recytatorów i retorów. 

Podczas Teresińskich Dni Retoryki uczniowie zmagali się w trzech 
kategoriach retorycznych: poezji, prozie oraz wystąpieniach publicz-
nych, a oceniało ich jury w składzie: Aleksandra Starus (Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej), Mariusz Cieśniewski (Dyrektor TOK) 
oraz Katarzyna Rospędowska (organizatorka TDR).  

Po wysłuchaniu wykonawców w kategorii klas I-III, IV-VI i VII-VIII 
szkół podstawowych jurorzy postanowili przyznać następujące nagro-
dy i wyróżnienia. Wśród najmłodszych w kategorii „Poezja” palmę 
pierwszeństwa dzierży Adrian Bodzak (SP Szymanów), drugie miej-
sce zaś zajęła Nikola Sobieszek (SP Paprotnia), a trzecie ex equo Fran-
ciszek Wudarczyk (SP Paprotnia) i Tomasz Jasiński (SP Szymanów). 
Wyróżnienia odebrali: Franciszek Kantorski (SP Teresin), Dagmara 
Iwanek (SP Szymanów) oraz Emilia Dymkowska (SP Szymanów).

W kategorii „Poezja” klas IV-VI Złoty Cyceron powędrował do Szy-
mona Mikołajczyka (SP Teresin). Srebrne statuetki zgarnęli Michalina 
Bodzak (SP Szymanów) oraz Gabriela Wilczyńska (SP Teresin). Brą-
zowego Cycerona odebrała Dominika Dylik (SP Paprotnia). Wyróż-
nienia natomiast powędrowały do: Julii Niedzińskiej (SP Szymanów) 
i Marceliny Kubicz (SP Paprotnia).

W grupie uczniów klas VII-VIII w kategorii „Poezja” Złotym 
Cyceronem jury nagrodziło Katarzynę Rosę (SP Teresin). Nie przy-

znano Srebrnego Cycerona, natomiast Brązowy powędrował do Emilii 
Szczepaniak (SP Teresin). Wyróżnienia otrzymały Zuzanna Pasek (SP 
Szymanów) i Maciej Marciniak (SP Teresin). W kategorii proza nagród 
nie przyznano. Najlepiej swoje przemówienie wygłosiła Michalina Wil-
czyńska (SP Teresin) i została wyróżniona Złotym Cyceronem w kate-
gorii „Wystąpienie publiczne”.

Nagrodzeni i wyróżnieni artyści zostali zaproszeni do udziału w 
XV Powiatowych Dniach Retoryki, które odbyły się 20 października 
2021 r. Jury w składzie: Katarzyna Flader-Rzeszowska, Katarzyna Ro-
spędowska, Grzegorz Reszka, przyznało nagrody i  wyróżnienia kilku 
reprezentantom naszej gminy. Oto oni. W kategorii klas I-III: wyróż-
nienia powędrowały do Tomasza Jasińskiego (SP Szymanów) oraz Ni-
koli Sobieszek (SP Paprotnia), Brązowego Cycerona odebrał natomiast 
Franciszek Kantorski (SP Teresin). W kategorii klas IV-VI: Brązowego 
Cycerona otrzymała Łucja Niedzińska (SP Szymanów), Srebrne Cyce-
rony odebrały Gabriela Wilczyńska (SP Teresin) i Dominika Dylik 
(SP Paprotnia), Złoty Cyceron powędrował do Michaliny Bodzak (SP 
Szymanów). W kategorii klas VII-VIII wyróżnienia otrzymali: Michali-
na Wilczyńska (SP Teresin), Katarzyna Rosa (SP Teresin) oraz Maciej 
Marciniak (SP Teresin). 

Na stronie głównej Teresińskiego Ośrodka Kultury dostępne są 
transmisje z Teresińskich i Powiatowych Dni Retoryki. Zachęcamy do 
oglądania.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja
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We wzruszającym musicalu Teatru Muzycznego Tintilo, zrealizo-
wanym na motywach powieści „Mała księżniczka” Frances Hodgson 
Burnett, występuje utalentowana, młoda wokalistka z Teresina Julia 
Kołodziejak. Inscenizacja miała swoją premierę w maju tego roku. 

Warto wybrać się rodzinnie do warszawskiego Teatru Rampa, by 
podziwiać Julię w roli głównej i przeżyć niezapomniane chwile z roz-
śpiewanym i roztańczonym zespołem Teatru Muzycznego TINTILO. 
Nie zabraknie tańca musicalowego, poruszających piosenek, klasycz-
nego jazzu, a nawet… klimatu Bollywood.

W plebiscycie CzasuDzieci.pl na najlepsze warszawskie inicjaty-
wy dla dzieci spektakl „Księżniczka Sara” zdobył Nagrodę Rodziców  
w kategorii SZTUKI WIZUALNE i otrzymał nominację do nagrody  
w kategorii MUZYKA.

Redakcja

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ
20 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Paprotni odbyło się spotkanie z sierż. sztab. panią Anną Opęchowską 
- Ciak. Miało ono charakter profilaktyczny. Pani policjantka wytłuma-
czyła uczniom, jak powinna wyglądać bezpieczna droga do domu i do 
szkoły. Dzieci dowiedziały się także, jak poruszać się na rowerze oraz 
przechodząc przez pasy. Wykład był bardzo interesujący. Uczniowie  
w skupieniu słuchali i zadawali pytania, chętnie opowiadali o swo-
jej drodze do szkoły. Spotkanie odbyło się we wspaniałej atmosferze.  
Serdecznie dziękujemy. 

                                         Magdalena Krupińska -
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Paprotni 

Szanowni Państwo,
za nami trudny rok szkolny, który minął w cieniu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Był to dla nas wszystkich czas pełen wyzwań, szczególnie dla oświaty.
Dlatego też słowa szczególnego uznania kierujemy do osób bezpośrednio zaangażowanych

w działania na rzecz naszych szkół - dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników obsługi
i administracji. To właśnie dzięki Państwu możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa uczniom,

a także realizacja podstawy programowej, pomimo trwającego przez kilka miesięcy zdalnego nauczania. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten trud.

Z okazji Święta Edukacji Narodowej wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz gminnej oświaty
życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Jesteśmy przekonani, że to właśnie za sprawą Państwa doświadczenia wspólnie tworzymy mądre,
bardziej świadome i odpowiedzialne społeczeństwo,  
które będzie świadczyć o przyszłości naszej gminy.

Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze.

Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin

Bogusław Bęzel
Pełnomocnik wójta ds. oświaty

fot. Olga Cieślar
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4 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie (gm. Iłów) Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka w obecności m.in. ministra Macieja Małeckiego podpisał umowy z 12 jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Wśród beneficjentów znalazły się OSP w Paprotni i Niepokalanowie.

W sumie strażacy otrzymają blisko 250 złotych dofinansowania. Dzięki otrzymanemu wsparciu druhowie będą mogli zakupić sprzęt, wyposa-
żenie oraz środki ochrony indywidualnej, a także sfinansować działania związane z aktywowaniem i doposażeniem młodzieżowych drużyn pożar-
niczych oraz budowę instalacji fotowoltaicznych. 

OSP w Paprotni otrzymało dotację w kwocie 20 tys. złotych,  
natomiast OSP w Niepokalanowie ponad 11 tys. złotych.

Wsparcie finansowe pochodzi z Programu „Zapobieganie zagroże-
niom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie  i dopo-
sażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz „Ogólnopolskiego 
programu finansowania służb ratowniczych -dofinansowanie zakupu 
specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Redakcja
Fot. tusochaczew.pl, Katarzyna Żakowska

Dzieci ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie wzięły udział w akcji 
„Kierowco! Nie polujemy na zebrach!”. Najmłodsi mieszkańcy gminy apelowali do kierow-
ców o bezpieczną jazdę i szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych.

„Niechronieni” czyli piesi są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego. 
Zderzenie pieszego (niechronionego uczestnika ruchu drogowego) z pojazdem często kończy 
się poważnymi obrażeniami. Pieszego nie chroni kask, kombinezon ani karoseria.

Do groźnych zdarzeń dochodzi również na przejściach dla pieszych, a więc tam, gdzie 
z założenia pieszy powinien być całkowicie bezpieczny. Aby przejście dla pieszych było takim 
miejscem, konieczna jest współpraca na linii kierowca – pieszy, jak również respektowanie 
obowiązujących przepisów.

O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo pieszego przypominały dzisiaj dzieci ze Społecznego 
Przedszkola Integracyjnego w Teresinie. W ramach akcji „Kierowco! Nie polujemy na zebrach” 
najmłodsi mieszkańcy gminy Teresin w towarzystwie policjanta ruchu drogowego i dzielni-
cowej, apelowali do kierowców o bezpieczną jazdę, przestrzeganie przepisów ruchu drogowe-
go i szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, zwłaszcza tych, które usytuowane  
w rejonie placówek szkolnych.

asp. Agnieszka Dzik
źródło: KPP w Sochaczewie

BLISKO 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA STRAŻAKÓW

KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH!

Trudno w to uwierzyć, ale za nami już 
trzydziesta trzecia edycja tego ważnego dla 
producentów roślin zbożowych wydarze-
nia, jakim są Dni Kukurydzy województw 
mazowieckiego i łódzkiego. Jest to impreza 
o długoletniej tradycji, ciesząca się niesłab-
nącym zainteresowaniem.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dni 
Kukurydzy odbyły się w drugą niedzielę 
października (10.10.). I tak jak rok temu im-
prezę przeniesiono do sieci. Internetową re-
lację obejrzało wielu zainteresowanych tą tematyką odbiorców. Podczas 
XXXIII Dni kukurydzy w Skrzelewie odbyła się prezentacja odmian 
kukurydzy oraz pokaz jej zbioru. Nie zabrakło także firm oferujących 
wszystko, co niezbędne w jej uprawie, począwszy od nasion i nawozów, 
skończywszy na najnowocześniejszym sprzęcie do uprawy i zbioru ku-
kurydzy. Głos zabrali eksperci: Tadeusz Szymańczak mówił o aktualnej 
sytuacji na rynku kukurydzy i sposobach zagospodarowania ziar-
na, Anna Kołakowska wskazywała kukurydzę jako ziarno przyszłości,   
dr Piotr Ochodzki przybliżył problem fuzariozy i mykotoksyny w ziar-
nie kukurydzy, dając wskazówki, jak się ich ustrzec, o nawożeniu w pre-
cyzyjnym rolnictwie w kontekście Zielonego Ładu mówił prof. dr hab. 
Wiesław Szulc, o  odmianach kukurydzy do uprawy w Polsce dr inż.  
Roman Warzecha, na pytanie jakich szkodników możemy spodziewać 

się w przyszłym roku i dlaczego są za-
grożeniem upraw kukurydzy ze strony 
chorób próbował znaleźć odpowiedź 
prof. IOR-PIB dr hab. Paweł Bereś,  
a rolnik i jednocześnie dziennikarz 
Farmer.pl mgr inż. Michał Wołosowicz 

- przekonywał, że strip till nie jest pana-
ceum na wszystko.

Podsumowując tegoroczną edycję 
Tadeusz Szymańczak, przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Dni Kuku-

rydzy w Skrzelewie, podziękował wszystkim, którzy włączyli się w jej 
organizację. 

- Dziękuję wszystkim wystawcom za prezentację swoich osiągnięć, na-
ukowcom za wykłady z  zakresu technologii uprawy kukurydzy, współor-
ganizatorom za przygotowanie tego wydarzenia, prowadzącym program 
Annie Wrzesień i Sylwii Szymańczak, zespołowi folklorystycznemu z Wiski-
tek, mediom, Teresińskiemu Ośrodkowi Kultury i Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Teresinie. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w zorga-
nizowanie tej imprezy bez wyjątku.

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

Redakcja 

XXXIII DNI KUKURYDZY W SIECI

fot. screen z relacji internetowej
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Pandemia zatrzymała nasze podróże w sezonie letnim 2020 r. Tyl-
ko nieliczni podjęli wyzwanie, i nie bacząc na mniej możliwości po-
dróżniczych, wybrali się tam, gdzie było to możliwe. Ale już sezon 
letni 2021 (po ochronnych szczepieniach) pozwolił rozkwitnąć po-
dróżom. Ożyły lotniska. Wyruszyliśmy pełną parą na nowe, nieod-
kryte jeszcze szlaki.

Pierwszym celem naszej podróży była ciągle atrakcyjna Grecja, któ-
rej nie sposób poznać nawet po kilku niezapomnianych podróżach. Co 
kochamy w Grecji? Klimat - słońce - jedzonko - życzliwych Polakom lu-
dzi - zabytki z różnych epok, o których dotąd 
nasze pokolenie uczyło się z podręczników 
historii, literatury, bądź filmów … Lubimy 
również cudowne, greckie wieczory okraszo-
ne żywą, barwną muzyką. Ostatnie lata na-
szych wypraw to głównie wyspy (jest ich 262 
zamieszkałych), oferujących to, czego pra-
gniemy. Widzieliśmy już urocze Wyspy Joń-
skie (Lefkada, Kefalonia, Itaka, Skorpios, Zakyntos), Cyklady (Santorini, 
Syros, Mykonos, Andros, Tinos). Dwukrotnie podziwialiśmy Królową 
Morza Śródziemnego -Kretę (jej starożytne zabytki - kulturę minojską). 
Przeszliśmy również wąwóz Samaria. Pozostał ciągle niedosyt Grecji. 
Latem 2021 r. postanowiliśmy odkryć jeszcze wyspy położone w pobli-
żu Turcji. Są to wyspy Dodekanezu. Jest ich kilka z fascynującą historią 
i niezapomnianym urokiem. Odwiedziliśmy Rodos, Symi, Kos, Nisyros, 
Patmos. Na tej ostatniej św. Jan w grocie na wzgórzu pisał Apokalip-
sę. Wszystkie te programy podróży są nasze, autorskie. Ich organizacją 
zajmuje się greckie biuro podróży „White - Blue”. Przygotowujemy się 
do naszych wypraw z wielką pieczołowitością, przez cały rok zbierając 
fundusze, wiadomości, wertując mapy i przewodniki. Tyle o Grecji. 

W tym sezonie turystycznym były jeszcze inne szlaki, które wypełni-
ły czas wakacji. Na horyzoncie naszych wypraw pojawiło się nowe, mało 
znane, a przez to źle postrzegane państwo bałkańskie - Albania. Zro-

biliśmy rekonesans i zdobyliśmy wiadomości o terenie, który widzieli-
śmy z nieodległych wysp greckich W Albanii jest coraz więcej Polaków  
(wyjątkowo w tym roku wielu wyruszyło w nieznaną egzotykę). Byli-
śmy zaskoczeni świetnymi warunkami, jakie oferują tam hotele, pięk-
nem przyrody, uroczą riwierą albańską. Morze Adriatyckie łączy się tu 
z Morzem Jońskim w okolicach Vlory i przylądka Karaburun.  Pozna-
liśmy także trudną i krwawą historię tego kraju. Wielkie wrażenie robi 
południe Albanii z pełnym przepychu kurortem Saranda, urokliwy-
mi plażami w Ksamil i starożytnymi stanowiskami archeologicznymi  
w Butrint. Na wzgórzach górują zamki Sulejmana Wspaniałego, El Paszy. 

Symbole pięciuset lat zależności Albanii od 
osmańskiego agresora. Trzecim kierunkiem 
tegorocznych wypraw była Zatoka Neapoli-
tańska, którą podziwialiśmy z  poznańskim, 
zaprzyjaźnionym biurem Misja Travel. Pro-
gram rewelacyjny: Neapol, Pompeje (wdrapa-
liśmy się nawet na Wezuwiusza), urzekające 
swym pięknem Wybrzeże Amalfi z  cudnym 

Ravello oraz robiąca zawsze wrażenie wyspa Capri, plus oczywiście 
plażowanie pod Wezuwiuszem. Dobra atmosfera, letnie klimaty, radość  
i relaksujący, wspólny wypoczynek, to wszystko, co się nam należało po 
dramatycznych przejściach covidowych. 

Patrzymy w przyszłość z nadzieją. W przyszłym sezonie planujemy 
wyprawę grecko - albańską. Przedostajemy się promem lub wodolotem 
z greckiej wyspy Korfu do albańskiej Sarandy i dotykamy południowej 
Albanii. Wyprawy będą dwie (jedna w czerwcu dla podróżników senio-
rów, bo taniej i nieco chłodniej - druga w lipcu). Zapraszamy również 
do północnej części Hiszpanii, która też jest mało znana, a obfituje  
w historyczne miasta w  obszarze Zatoki Biskajskiej (San Sebastian).  
Jeśli jesteś gotów na takie wyzwania, zapraszamy.

Elżbieta Jarzębowska
telefon kontaktowy: 604 224 212

KLUB PODRÓŻNIKA „ODKRYWCY” WYRUSZYŁ …
„Kiedy załapiesz bakcyla podróżowania. nie ma na to żadnego lekarstwa,

Już wiem, że będę szczęśliwie chory do końca życia.”
Michael Palin 

„Podróżowanie uczy skromności, 
widzisz jak niewiele miejsca 

zajmujemy na świecie”.
                             Mark Twain
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TERESIŃSKA NOC BIBLIOTEK
Nocą każda biblioteka w czarodziejski sposób ożywa. Między regałami można czasem spotkać jakiegoś bohatera literackiego, który właśnie 

wyszedł z książki. Bywa, że zmienia się wystrój pomieszczeń. Każdej nocy jest inaczej, zależy to od tego, która książka się przebudzi. Bibliote-
karze doskonale o tym wiedzą, w końcu są kustoszami tego miejsca. 

9 października, późnym wieczorem, podobnie jak wiele innych bibliotek w całej Polsce, które przyłączyły się do akcji Noc Bibliotek, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Teresinie zaprosiła swoich czytelników, żeby sami mogli się przekonać, jakie to niezwykłe miejsce. Z misji tej wywiązała się 
wzorowo, przygotowując całe spektrum atrakcji.

- Gościliśmy panią Annę Gogół, która zaraziła nas pasją do ziołolecznictwa i czerpania z natury tego, co najlepsze dla naszego organizmu, aby być 
zdrowym. Z kolei nasz kolejny gość, pan Michał Odolczyk zabrał nas w podróż po Rosji koleją transsyberyjską. Dziękuję Wam kochani za spotkanie. 

Było super! - informuje na facebookowym profilu biblioteki jej dyrektorka Aleksandra Starus.
Hasło przewodnie, które przyświecało akcji 

brzmiało: „Czytanie WZMACNIA!”. I rzeczy-
wiście zadbano, by odwiedzjący tej nocy bi-
bliotekę mogli wzmocnić swoją pamięć, kon-
centrację, dobre samopoczucie, zdrowie, ale 
też dobre relacje z innymi.

Wszystkim Czytelnikom, którzy odwiedzi-
li tej nocy teresińską bibliotekę organizatorzy 
dziękują za wspólną zabawę i już dziś zaprasza-
ją na Noc Bibliotek w przyszłym roku.

Redakcja
fot. GBP w Teresinie Fb

Świat, w którym żyjemy pełen jest złudzeń o pełnym uniezależ-
nieniu od natury przy jednoczesnej coraz bardziej odczuwalnej tę-
sknocie za utraconym rajem. Obserwujemy modę na różne formy 
survivalu, dzikiej kuchni, ale również zwykłe pragnienie kontaktu  
z otaczającą przyrodą. Jest coraz więcej zwolenników poznawania 
otaczającego świata roślin. Przybywa pasjonatów zbierania roślin ze 
stanu naturalnego, którzy na własny użytek przetwarzają je, a następ-
nie wykorzystują do celów kulinarnych, ale również do wzmacniania 
odporności jak też do wspomagania się podczas stanów niedyspozycji.

Okres jesienno- zimowy, w który wchodzimy należy do tych, kie-
dy dopada nas nie tylko chandra i spadek nastroju, ale również jest to 
czas wielu infekcji, szczególnie wirusowych. Bardzo często szukamy 
domowych sposobów na poprawę nastroju, rozgrzanie organizmu,  
a nierzadko na wspomaganie leczenia chorób, które masowo pojawiają 
się szczególnie właśnie w tym czasie.

Na zdrowy styl życia składa się wiele czynników. Jesienią, kiedy dni 
stają się coraz krótsze, słońce gości na niebie coraz rzadziej, dżdżysty 
deszcz przeraża nas wczesnym rankiem, warto zadbać o dobrą kondy-
cję tak fizyczną jak również psychiczną. Istnieją takie obszary naszego 
życia, na które mamy decydujący wpływ. Warto pamiętać, że odpowied-
nia ilość i jakość snu to podstawa. Wysiłek fizyczny zaś powoduje, że 
nasze samopoczucie się poprawia, dlatego należy wybrać taką formę, 
która jest przez nas samych lubiana. Ciepłe, rozgrzewające śniadania 
natomiast zapewnią dobry start każdego dnia, nawet przy kiepskiej po-
godzie. Wieczorami, na podsumowanie dnia dobre są ziołowo-korzen-
ne herbatki przy ulubionej książce, w otoczeniu barwnych poduszek  
i cichych dźwiękach relaksacyjnej muzyki.

Czasami, bez naszej woli, przydarzają się nam niechciane infekcje 
górnych dróg oddechowych.

Przy łagodnych objawach, sięgamy wówczas po naturalne surowce  
o udokumentowanym działaniu na układ oddechowy, do których na-
leżą między innymi: kwiat lipy, liść babki lancetowatej, korzeń lukrecji, 
ziele tymianku, kora wierzby, olej z czarnuszki, oczar wirgilijski, pro-
polis, pyłek pszczeli, korzeń prawoślazu, kwiat rumianku, owoc róży, 
cebula zwyczajna, czosnek, miód naturalny, malina właściwa, mniszek 
lekarski, sosna zwyczajna, kwiaty i owoce bzu czarnego. Istnieje wiele 
sposobów na wykorzystanie tych surowców. Można używać ich w po-
staci syropów, mieszanek do przygotowywania odwarów, naparów czy 
maceratów, inhalacji olejkami eterycznymi.

Jednym z prostych i cieszących się popularnością maceratów jest  
syropek z cebuli.

3 średnie cebule - pokroić w kostkę
6 ząbków czosnku zmiażdżyć i pokroić
Około 6 dużych łyżek dobrego naturalnego miodu
Wszystkie składniki wymieszać w naczyniu, szczelnie przykryć  

i umieścić w temperaturze pokojowej na kilka godzin. Wówczas, kiedy 
powstanie syrop, należy go zlać do szklanej butelki (wyciskając resztki 
syropu z surowców) i wstawić do lodówki. Taki syrop można używać 
profilaktycznie, jak również podczas przeziębień.

Dorośli – 1 łyżka trzy razy dziennie
Dzieci -1 łyżeczka trzy razy dziennie
Podczas infekcji górnych dróg oddechowych warto w pomieszcze-

niu umieścić zawinięte w gazę rozgniecione ząbki czosnku.
Aby przetrwać okres jesienno-zimowy w zgodzie ze swoim szeroko 

pojętym dobrostanem, warto zadbać o pozytywne nastawienie do świa-
ta i ludzi, aby właśnie z nimi szczęśliwie żyć i trwać. A wiosną, wspólnie 
po raz kolejny, cieszyć się z budzącej się wśród silnych promieni słońca, 
znajomej a jakże nieznanej i tajemniczej przyrody.

Anna Gogół

Zielarskie sposoby na jesienno - zimowe chłody
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To już kolejny sezon, kiedy w okresie wio-
sna-lato spotykaliśmy się na naszym boisku 
sportowym przy ul. Południowej, aby wspól-
nie grać w siatkówkę. Mecze odbywały się raz, 
a czasem dwa razy w tygodniu. 

Być może nasze ataki nie są tak widowisko-
we jak uderzenia Bartosza Kurka, a rozegrania 
tak precyzyjne, jak piłki Fabiana Drzyzgi, jed-
nak wszyscy dobrze wiemy, że nie o to chodzi.

Głównym celem naszych siatkarskich spo-
tkań była, jest i będzie dobra zabawa i ruch na 
świeżym powietrzu. Przez te ostatnie lata, tak-
że w tym sezonie, naszą drużynę tworzą ludzie 
w różnym wieku. Gramy, bo lubimy, gramy, bo 
chcemy spędzać razem czas. A przy okazji re-
gularnego trenowania poziom gry w siatkówkę 
u każdego z nas minimalnie wzrasta. 

Serdeczne podziękowania kieruję do 
wszystkich naszych siatkarzy oraz do naszych 
kibiców. Dziękuję Wam za zaangażowanie, za-
pał i wspieranie się nawzajem. A szczególnie 
dziękuję za tworzenie niezwykle przyjaciel-
skiej atmosfery! 

Idzie jesień, więc nasza drużyna przenio-
sła się do hali sportowej w Teresinie, jednak 
wiosną znowu wracamy do gry na świeżym 
powietrzu! 

Sołtys Paweł Wróblewski

ZAKOŃCZYLIŚMY KOLEJNY SEZON GRY 
W SIATKÓWKĘ NA NASZYM BOISKU SPORTOWYM

Kółko filozoficzne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pa-
protni cieszy się dużym zainteresowaniem. Niektórzy dziwią się, że 
dzieci mogą jeszcze zgłębiać myśl starożytną.  

W czasie popołudniowych zajęć uczniowie wyrażają   własne sądy 
na dany temat, uczestniczą w ciekawych dysputach i czytają dzieła wy-
bitnych myślicieli.  Interesującym sposobem dociekań filozoficznych 
jest przebywanie na łonie natury. Niedawno na rozległym placu przed 
naszą szkołą zapłonęło III. Ognisko Filozofów. Ze względu na pandemię  

COVID-19 spotkanie odbyło się w mniejszym gronie. Ci, którzy przy-
byli, mogli usłyszeć o poglądach, które głosili mędrcy antyku. Uczestni-
cy stawali na historycznej drewnianej beczce i czytali bajki filozoficzne. 
Wspólne śpiewy i zabawy dziecięce na świeżym powietrzu to dosko-
nała forma integracji społeczności szkolnej. Nie zabrakło też kiełbaski 
pieczonej na ognisku i gorącej herbatki.

Zbigniew Biederka
                                                 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Paprotni

OGNISKO FILOZOFÓW
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W dniach 25-26 września 2021 r. odbywały się III Mistrzostwa  
Liturgicznej Służby Ołtarza w siatkówce. Pierwsze dwie edycje odbyły 
się w Leżajsku, a ich pomysłodawcą i organizatorem był o. Klaudiusz 
Baran OFM. Organizatorem III edycji był klasztor OO. Francisz-
kanów w Niepokalanowie, a dyrektorem Mistrzostw został o. Jacek 
Szczepanik OFMConv. 

Do rozgrywek zgłosiło się 9 parafii z całej Polski. Ostatecznie  
w przeddzień zawodów zameldowały się parafie: pw. Zwiastowania 
NMP OO. Bernardynów w Leżajsku (diecezja przemyska), Św. Marii 
Magdaleny w Krotoszynie (diecezja kaliska), Parafia pw. Matki Bożej 
Pięknej Miłości w Proszówkach (diecezja tarnowska), Krzyża Święte-
go w Tychach (katowicka), Wniebowzięcia NMP w Warcie (diecezja 
włocławska) i Matki Bożej przy żłóbku w Kobylinie (diecezja kaliska). 
Wspólne rozpoczęcie turnieju nastąpiło w sobotę Mszą świętą o godz. 
8:00 w Bazylice pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, któ-
rej przewodniczył Wikariusz Prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. 
Mirosław Bartos. Homilię wygłosił ks. Edward Pleń SDB, kapelan kra-
jowy sportowców, duszpasterz rodzin olimpijskich dając piękne świa-
dectwo o życiu duchowym polskich sportowców.

Następnie uczestnicy turnieju udali się na halę GOSiR w Teresinie, 
gdzie zostali powitani przez p. Krzysztofa Walencika, dyrektora GOSiR. 
Po pierwszym dniu rozgrywek układ tabeli był następujący: Grupa A: 1. 
Warta, 2. Tychy, 3. Kobylin; grupa B: 1. Krotoszyn, Leżajsk, Proszówki. 
Po obiedzie w „Leśnym zakątku” ministranci mieli okazję zwiedzić Nie-
pokalanów oraz okolicę: Żelazową Wolę z muzeum Fryderyka Chopina. 
Była też okazja, aby spędzić parę godzin w stolicy i zregenerować siły 
oraz mentalnie nastawić się na fazę pucharową.

W niedzielę wszyscy uczestnicy spotkali się o godz. 8:30 na Mszy 
świętej w Bazylice, której przewodniczył Gwardian Niepokalanowa 
o. Mariusz Słowik. Asystę liturgiczną przygotowali ministranci z Le-
żajska. Wśród koncelebransów był Dyrektor Radia Niepokalanów,  
o. Grzegorz Klimczyk, fundator nagród MVP dla najlepszych zawodni-
ków mistrzostw. Na zakończenie dyrektor mistrzostw odczytał list jaki 
wystosował do Organizatorów i uczestników Marszałek Województwa 
Mazowieckiego p. Adam Struzik.

Pokrzepieni duchowo ministranci stawili się na hali GOSiR i roz-
poczęli rywalizację o miejsce w finale: Warta spotkała się z Leżajskiem 
(32:30, 23:25, 15:5), Tychy z Krotoszynem (20:25, 28:30), a o 5 miejsce 
zawalczyły drużyny z Kobylina i z Proszówek (22:25, 19;25). W meczu 
o  trzecie miejsce ministranci z Leżajska pokonali ministrantów z Ty-
chów 2:0 (25:22, 19:25).

W finale spotkały się drużyny z Krotoszyna i Warty. Po dwóch se-
tach wydawało się, że trzeci będzie formalnością i drużyna z Krotoszy-
na będzie tryumfatorem rozgrywek. Jednak przeciwnicy podjęli walkę  
i konsekwentnie utrzymywali przewagę, aby zakończyć dwa kolejne sety 
zwycięstwem. Tie-break obfitował w emocje większe niż mistrzostwa 
świata: drobny błąd kosztował utratą punktu i przewagą przeciwnika. 
Ostatecznie zwyciężyli ministranci z Warty wynikiem 23:21. 

Na zakończenie III Mistrzostw Polski LSO nastąpiła dekoracja me-
dalistów, wręczenie pucharów, pamiątek, prezentów i nagród. Nagrody 

indywidualne zdobyli: MVP finału - Jakub Jeziorski (Warta), MVP pa-
rafii grającej w półfinale: Hubert Nowak (Warta), Tomasz Kurek (Kro-
toszyn), Marek Nicpoń (Leżajsk) i Adam Bąk (Tychy).

Mistrzostwa, jak zauważył koordynator poprzednich edycji Marcin 
Zagaja, stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, a także kultu-
ralnym. Ministranci dali piękne świadectwo koleżeństwa i serdeczności, 
co nie umniejszało emocjom towarzyszącym od pierwszego serwisu aż 
do ostatniego zdobytego punktu.

Wielki wkład w ufundowanie nagród miał klasztor OO. Franciszka-
nów w Niepokalanowie z Gwardianem o. Mariuszem Słowikiem oraz 
Gmina Teresin z Wójtem p. Markiem Olechowskim. Patronat Honoro-
wy nad zawodami objęli: Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepoka-
lanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce o. Grzegorz 
Bartosik, Metropolita Warszawski, Kazimierz Kardynał Nycz, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki 
p. Konstanty Radziwiłł, Dyrektor Wydawnictwa Ojców Franciszkanów 
Niepokalanów o. Krzysztof Oniszczuk. Patronat medialny: telewizja 
internetowa Niepokalanów TV, Radio Niepokalanów i „Rycerz Niepo-
kalanej”. Partnerem Głównym był ogólnopolski miesięcznik dla mini-
strantów „KnC” z redaktorem naczelnym p. Michałem Bondyrą. Opie-
kę medyczną oraz techniczną zapewnili bracia z OSP Niepokalanów.

Następna impreza sportowa z udziałem młodzieży parafialnej plano-
wana jest na wiosnę (11.03.2022 r.), kiedy to odbędzie się turniej drużyn 
mieszanych. Szczegóły wkrótce.

o. Jacek Szczepanik OFMConv

MISTRZOSTWA POLSKI LITURGICZNEJ 
SŁUŻBY OŁTARZA W SIATKÓWCE
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25 września w Teresinie odbyła się przedostatnia odsłona tego-
rocznych zawodów kolarskich w ramach cyklu Legia MTB Maraton. 
Na malowniczej, leśnej, ale wymagającej trasie pojawili się zawodnicy 
w kategoriach GIGA (6 rund x 8,5 km, łącznie 51 km), MEGA (3 run-
dy x 8,5 km, łącznie 25,5 km), MINI (1 runda 8,5 km) oraz MIKRO.

Blisko stu zawodników wystartowało w tegorocznej edycji Legia 
MTB Maraton w Teresinie. Teresin jest miejscem szczególnym na ma-
pie tego wyścigu, ponieważ zawitał on tu po raz pierwszy. Start i meta 
maratonu mieściły się u z biegu ulic Jana Pawła II, Al. XX-lecia oraz 
Słowikowej. Kolarze startowali w trzech dystansach o różnej długości: 
MINI - 8,5 km, MEGA - 25,5 km oraz GIGA - 51 km. Rajdom towa-
rzyszył również wyścig MIKRO, w którym do rywalizacji stanęły dzieci  
w wieku od 4 do 6 lat. 

Trasa wyścigu była bardzo emocjonująca. Zawodnicy dzięki swoim 
niebywałym umiejętnościom sprawnie pokonywali jej kolejne etapy. Ki-
bice dopingowali z całych sił swoich faworytów, oczekując ich przyjazdu 
na linię mety. Każdy dystans niósł za sobą wyróżnienia, które przyzna-
wane były w kategorii Open oraz kategoriach wiekowych. Jak zawsze 
duża część zawodników rywalizowała ze sobą na dystansie MEGA, któ-
ry na każdych zawodach cieszy się dużą popularnością.

Na teresińskiej trasie dzielnie walczyli także reprezentujący LKS 
Mazowsze podopieczni trenera Bogdana Wadeckiego. Oto ich wyniki: 
Kamil Majewski (MEGA, miejsce 20.), Amelia Ciurzyńska (MINI, 
miejsce 1.), Bartosz Makowiecki (MINI, miejsce 1.), Krzysztof Boguc-
ki (MINI, miejsce 5.), Kamil Mańkowski (MINI, miejsce 8.), Dawid 
Mańkowski (MINI, miejsce 9.), Bartosz Borkowski (MNI, miejsce 

13.), Maciej Skworoda (MINI, miejsce 16.), Szymon Grądek (MINI, 
miejsce 19.), Lech Olczedajewski (MINI, miejsce 20.). Trener Bogdan 
Wadecki zajął 12. miejsce w kategorii MEGA. 

Przypomnijmy, że podczas każdej edycji zawodów, uczestnicy gro-
madzą punkty, a o kolejności w klasyfikacji generalnej cyklu zdecydu-
je suma zgromadzonych punktów. Po piętnastu z  szesnastu zawodów 
cyklu w klasyfikacji generalnej w pierwszej „10” plasują się: Krzysztof 
Bogucki (3. w MINI), Dawid Mańkowski (5. w MINI), Oliwia Stachu-
ra  (8. W MINI), Milena Oszkiel  (6. w MEGA), Joanna Szyprowska   
(7. w MEGA) oraz Iza Grądek (9. w MINI).

W klasyfikacji drużynowej po 15 wyścigach w kategorii MINI LKS 
Mazowsze Teresin zajmuje 1.  miejsce, natomiast w kategorii MEGA 
miejsce 4.

- Życzliwość i wsparcie OSP Teresin i GOSiR-u pomogło stworzyć dobre 
warunki do przeprowadzenia zawodów. Serdecznie dziękuję Bogdanowi 
Wadeckiemu i Lechowi Olczedajewskiemu za bezpośrednią pomoc  
w organizacji zawodów. Strażakom za zabezpieczenie trasy, dyrektoro-
wi Krzysztofowi Walencikowi za trofea sportowe i socjalne warunki dla 
uczestników zawodów. Dziękuję Wójtowi Gminy i władzom za przyjęcie 
do Teresina naszej imprezy i jej wsparcie - podkreśla Marcin Wasiołek, 
dyrektor wyścigu.

Biorąc pod uwagę, że przed finałowymi zawodami w „generalce” 
nasz klub i zawodnicy plasują się w pierwszej dziesiątce, możemy spo-
dziewać się udanego zakończenia tegorocznej edycji tych wyścigów.

Redakcja 
fot. legia-mtbmaraton.pl

MTB LEGIA MARATON PO RAZ PIERWSZY W TERESINIE
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11-12 września na torach KS Stella w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzesze-
nia LZS w Łucznictwie. O medale walczyli kadeci, juniorzy i młodzieżowcy - 139 zawodników 
z  14 klubów reprezentujących 9 województw. Klasyfikację klubową wygrał LKS Mazowsze  
Teresin przed Łucznikiem Żywiec i UKS Tramp Jarosław, wojewódzką śląskie przed mazowiec-
kim i podkarpackim. 

Wśród juniorów młodszych mistrzynią Zrzeszenia została Alicja Zygmunciak (srebrna me-
dalistka OOM), wicemistrzynią zaś Oliwia Dylik (brązowa medalistka OOM), tracąc do swojej 
klubowej koleżanki jedynie 10 punktów. Ewelina Lisiecka zajęła 14. miejsce, a Julia Szwarczew-
ska miejsce 20.

W kategorii juniorów wicemistrzostwo Zrzeszenia wywalczył Krystian Kryszkiewicz, Miłosz 
Olczak był 13., a Sebastian Błaszczyk 20. Wśród juniorek najlepiej wypadła Maria Małolepsza, 
która zajęła 3. miejsce, przegrywając tylko 8 punktami z pierwszą zawodniczką. Iza Woźniak 
zakończyła walkę na 15. miejscu, a Aleksandra Rutkowska uplasowała się na miejscu 21.

Wicemistrzynią wśród młodzieżowców została Marta Narloch, a wysokie czwarte miejsce 
wywalczył Dominik Kozłowski.

Gratulujemy i życzymy dalszych udanych startów! 
Redakcja

fot. LKS Mazowsze Teresin łucznictwo

W dniach 11-12 września 2021 r.  w Zgierzu odbyły się Łucznicze Mistrzostwa Polski. 280 zawod-
ników z całej Polski rywalizowało w dwóch kategoriach wiekowych: młodzik oraz młodzik młodszy. 
Znakomicie w zawodach zaprezentował się zawodnik LKS Mazowsze Teresin Jan Lisiecki, zdobywa-
jąc trze srebrne medale. 

Reprezentant teresińskiego klubu prezentuje doskonałą formę. Nasz zawodnik zdobył trzy srebrne 
medale. Był drugi na dystansie 2x20 m, 2x40 m oraz w klasyfikacji łącznej. Do pierwszego miejsca 
we wszystkich konkurencjach zabrakło mu naprawdę niewiele punktów.  Oprócz srebrnych medali 
Jan Lisiecki zdobył też jakże cenne punkty zaliczane do ogólnopolskiej rywalizacji dzieci i młodzieży.  
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Redakcja 
fot. LKS Mazowsze Teresin łucznictwo

OGROM SUKCESÓW ŁUCZNIKÓW LKS MAZOWSZE 
PODCZAS KRAJOWYCH MISTRZOSTW POLSKI LZS

TRZY SREBRNE MEDALE JANA LISIECKIEGO 
NA ŁUCZNICZYCH MISTRZOSTWACH 

POLSKI MŁODZIKÓW
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W pierwszy weekend września odbywały się w Rzeszowie Mistrzostwa Polski Seniorów 
w zapasach w stylu wolnym. 

Zgodnie z oczekiwaniami złoty medal zdobył olimpijczyk z Tokio Kamil Rybicki w kat.  
wagowej do 74 kg. Na drugim stopniu podium rywalizację zakończył Patryk Ciurzyński (79 kg), 
aktualny Mistrz Polski Juniorów. Brązowy medal zdobył Wojciech Wysocki (70 kg).

Piąte miejsca zdobyli: Adrian Wagner (57 kg), Fabian Niedźwiedzki (61 kg), Jakub Sieczka 
(86 kg), Robert Michta (92 kg), Shako Pipaishwili (86 kg). W punktacji drużynowej LKS Ma-
zowsze Teresin sklasyfikowany został na drugim miejscu za ZKS Stal Rzeszów i przed LKS Cera-
mik Krotoszyn. Pozostaje lekki niedosyt z uwagi na fakt, iż punktację klubową Teresin wygrywał 
w 2018, 2019 i 2020 roku. 

W tym samym czasie w Stargardzie rywalizowali młodzicy w Mistrzostwach Polski Szkół Pod-
stawowych. Mistrzami Polski zostali: Dawid Bielski (52 kg), Aleksander Bielski (62 kg), Patryk 
Kutyłowski (68 kg). Srebrne medale wywalczyli: Adam Łukasik (44 kg), Karol Selerski (52 kg), 
Krzysztof Chudecki (100 kg), Hanna Nowakowska (30 kg). Na najniższym stopniu podium 
znaleźli się: Mateusz Zawadzki (57 kg), Adrian Kowalski (68 kg), Karolina Zień (50 kg), Maja 
Guzik (62 kg). W klasyfikacji drużynowej LKS Mazowsze Teresin zajęło I miejsce na 39 startu-
jące kluby.

Źródło: LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek należą do zawodów systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
na podstawie którego Instytut Sportu w Warszawie dokonuje oceny poziomu szkolenia w klubach, gminach, powiatach i województwach. 
Strefę D tworzą 4 województwa - mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. 

Tegoroczna rywalizacja w zapasach w stylu wolnym i kobiet odbywała się 18 września br. w Osielsku.
Złote medale: Karolina Zień, Adam Łukasik, Filip Nowakowski, Dawid Bielski
Srebrne medale: Mateusz Zawadzki, Patryk Kutyłowski
Brązowe medale: Maja Guzik, Seweryn Grądzik, Karol Selerski, Aleksander Bielski, Krzysztof Goliński, Braian Kowalski
Miejsca pozostałych zawodników: Maja Zielska V m., Oliwia Wilczek VII m., Kacper Chojnacki V m., Adrian Kowalski V m. W klasyfikacji 

drużynowej chłopcy z Mazowsza Teresin zajęli I miejsce, dziewczęta natomiast miejsce IV. 
Po dobrym występie w stylu wolnym teresińscy zapaśnicy wystartowali w stylu klasycznym. Zawody odbyły się 25 września br. w Białymsto-

ku. Po raz kolejny na najwyższym stopniu podium stanął Dawid Bielski. Srebro zdobyli Filip Nowakowski i Adrian Kowalski. Brązowe medale  
wywalczyli: Maciej Chojnacki, Adam Łukasik, Patryk Kutyłowski, Braian Kowalski. V miejsce zajął Mateusz Zawadzki.

Indywidualne wyniki zawodników przełożyły się na zwycięstwo Mazowsza Teresin w klasyfikacji drużynowej. 
Źródło: LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

MEDALE TERESIŃSKICH ZAPAŚNIKÓW 
I ZAPAŚNICZEK W MISTRZOSTWACH POLSKI

DZIEWIĘTNAŚCIE MEDALI 
W MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTWACH 

MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W ZAPASACH  
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10-13 września na zaproszenie Klubu Sportowego Champion Zbaraż zapaśnicy Mazowsza Teresin uczestniczyli w XV Międzynarodowym Tur-
nieju Pamięci Mistrzów Sportu O. Korola i N. Bojka na Ukrainie. W bardzo silnie obsadzonym turnieju najlepiej poradził sobie Dawid Bielski, 
który po wygraniu trzech walk eliminacyjnych zameldował się w finale kategorii wagowej do 48 kg. Po stoczeniu bardzo zaciętego pojedynku  
i minimalnych „błędach” sędziowskich zdobył srebrny medal. Blisko zdobycia brązowego medalu był Maciej Chojnacki, ostatecznie zajął jednak 
V miejsce.

Miejsca pozostałych młodzików z Teresina: Adam Łukasik XV m., Mateusz Zawadzki X m. Kacper Chojnacki XVIII m., Krzysztof Goliń-
ski XVI m., Adrian Kowalski XIII m., Patryk Kutyłowski X m. Oprócz walorów sportowych młodzi sportowcy mieli okazję zwiedzić zamek  
w Zbarażu. 

Źródło: LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

BUS DLA LKS MAZOWSZE TERESIN
8 października br. prezes LKS Mazowsze Teresin Ryszard Niedźwiedzki i Członek Zarządu Sławomir Rogo-

ziński odebrali z rąk wiceprezesa Zarządu Fundacji Lotto im. H Konopackiej pana Tomasza Ojdyma kluczyki 
do samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter. Inicjatorem wniosku o przekazanie samochodu był 
pan Andrzej Wójtowicz - wiceprezes ds. marketingu i promocji Polskiego Związku Zapaśniczego.

Wspieramy kolejnych za-
paśników na drodze do osią-
gnięcia sportowych sukcesów. 
Dziś przekazaliśmy 9-cio oso-
bowego busa dla potrzeb LKS 
Mazowsze Teresin Zapasy Styl 
Wolny. Całej społeczności klu-
bowej życzymy bezpiecznych, 
medalowych podróży - czyta-
my na facebookowym profilu 
Fundacji.

Redakcja 

ZAPAŚNICY NA UKRAINIE



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. 


