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To była uroczystość inna niż zwykle. Co roku, 
11 listopada, świętowaliśmy kolejne rocznice od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Był Marsz 
Niepodległości do Szymanowa oraz wspólne śpie-
wanie pieśni patriotycznych i żołnierskich, które 
przyciągały na Skwer Niepodległości setki osób. 
Towarzyszyła temu zawsze podniosła i radosna 
atmosfera. Niestety pandemia koronawirusa po-
krzyżowała plany, zmuszając organizatorów do 
wprowadzenia zdecydowanych ograniczeń i zrezy-
gnowania z wielu punktów wypracowanego przed 
laty programu.

Tegoroczne gminne obchody 103. rocznicy Od-
zyskania Niepodległości ograniczyły się do Mszy św. 
za Ojczyznę w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szyma-
nowie, której przewodniczył ks. proboszcz Robert 
Sierpniak. Utrzymując jednak kilkuletnią tradycję, 
bezpośrednio po niej uczestnicy uroczystości udali 
się pod obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
odśpiewano hymn narodowy, a delegacja władz sa-
morządowych - przewodniczący Rady Gminy Bog-
dan Linard, wójt Marek Olechowski, radna Danuta 
Olejnik,  radna powiatu sochaczewskiego Aneta So-
wińska, sołtys Szymanowa Robert Ziomski z Radą 
Sołecką, dyrektor Jarosław Żejmo i uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymano-
wie, uczennice Prywatnego Liceum Ogólnokształcą-
cego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, druhowie 
reprezentujący OSP  oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia „Teresin - nasze korzenie” - złożyli wiązan-
ki kwiatów w narodowych barwach. Uroczystość 
zakończyło okolicznościowe przemówienie wójta 
Marka Olechowskiego, który przypomniał słowa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „Niepodległość 
nie jest Polakom dana raz na zawsze”. W refleksyj-
nym tonie podkreślił, iż warto skonfrontować nasze 
teraźniejsze postawy i nasze działania z postawami, 
działaniem i zaangażowaniem naszych przodków, 
że niepodległość musi być otoczona wielką troską, 
abyśmy poprzez nieodpowiedzialne decyzje nie do-
prowadzili do utraty tego, co zostało osiągnięte tak 
wielkim wysiłkiem.

Zwieńczeniem dnia była msza dziękczynna  
w niepokalanowskiej bazylice za beatyfikację kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego i  koncert w hołdzie 
św. Janowi Pawłowi II w 103. rocznicę odzyskania 
niepodległości. W jej trakcie zostały złożone wień-
ce przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia. „Msza 
św. dla Jana Pawła II” była światową premierą tego 
utworu skomponowanego przez Wiesława Rentkow-
skiego (USA). Wykonali go soliści z Włoch – Domi-
nika Zamara z Wenecji (sopran), Simone Francesco 
Liconti z Mediolamu (tenor), chór i orkiestra Sacra 
Musica B. M. Immaculatae Dedicata z Niepokalano-
wa pod dyrekcją  Pawła Ambroziaka. Na organach 
zagrał Radosław Kustra z Warszawy. Słowo wstępne 
wygłosił ks. prof. Bogdan Giemza, a koncert popro-
wadził ks. Norbert Ostanek.

Tego dnia na terenie Niepokalanowa zapre-
zentowano również dwuczęściową wystawę „Od 
Konstytucji 3 Maja do Niepodległości” oraz „Pokój  
i Bezpieczeństwo Międzynarodowe oczami św. Jana 
Pawła II”. 

Redakcja 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2021

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
Cyprian Kamil Norwid
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni mia-
ły szczególny charakter. Ze względu na trwającą pande-
mię koronawirusa nie odbyła się w sali gimnastycznej 
zaplanowana akademia, jednak w całej szkole panował 
świąteczny nastrój. 

We wszystkich salach lekcyjnych uczniowie poszcze-
gólnych klas obejrzeli interesującą prezentację Niepod-
legła, uczestniczyli także w konkursie 11 pytań na 11 
Listopada. Cała nasza szkoła przybrała odświętny cha-
rakter. Pod kierunkiem pani Renaty Kujawy i pani Anny 
Chojnackiej dzieci malowały kolorowe obrazki nawiązu-
jące do Święta Niepodległości. Na korytarzach widniały 
duże plakaty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego, kotylio-
ny i wiele barwnych symboli narodowych. Punktualnie  
o godzinie 11:11 wszyscy odśpiewaliśmy nasz hymn naro-
dowy w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu”. 
Podniosły charakter miał przemarsz uczniów pod opieką 
nauczyciela do Niepokalanowa. Mieszkańcy naszej gminy 
z podziwem patrzyli na młodych ludzi, którzy nieśli flagi 
biało – czerwone. Dalsza część świętowania 103. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się  
w miejscu szczególnym - przy Dębie Pamięci.  Nieopodal 
Bazyliki Mniejszej dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym kapitana Feliksa Melo-
sika, nauczyciela Małego Seminarium Misyjnego w Nie-
pokalanowie, który został zamordowany przez NKWD 
strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 roku. Uczest-
nicy marszu patriotycznego zaprezentowali tu krótki pro-
gram artystyczny „A to Polska właśnie”. Można było do-
świadczyć żywej lekcji historii, usłyszeć pieśni legionowe 
i wiersze patriotyczne wybitnych polskich twórców. Ten 
szczególny dzień stał się okazją do świętowania wydarzeń 
z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej 
przyszłości.
                                                                                                      

Zbigniew Biederka
                                              nauczyciel Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Paprotni

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
grupa uczniów z klas 5a, 5b i 5c Szkoły Podsta-
wowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 
zaprezentowała w formie on-line program słowno-

-muzyczny, nad przygotowaniem którego czuwały 
nauczycielki Agnieszka Fortuna, Monika Kucińska, 
Wiesława Milanowska oraz Martyna Reszczyńska.

Słowem i pieśnią wykonawcy opowiedzieli  
o wieloletnich walkach Polaków z zaborcami, któ-
re po 123 latach niewoli zakończyły się odzyska-
niem niepodległości. Występy uczniów wzbogaciła 
scenografia, przepełniona symbolami i barwami 
narodowymi, a także okolicznościowa prezentacja,  
w której na tle muzyki pojawiały się obrazy i teksty 
związane z tematyką programu.

Na koniec uczniowie i nauczyciele oglądający 
program zostali zaproszeni do wspólnego odśpie-
wania hymnu narodowego. To pozwoliło na nawią-
zanie bezpośredniego kontaktu z całą społecznością 
szkolną i umożliwiło jednoczesne włączenie się wszystkich nauczycieli  
i uczniów we wspólny śpiew, będący wyrazem naszego patriotyzmu.

Realizacja programu bez udziału publiczności była zarówno dla 
uczniów, jak i dla przygotowujących ich nauczycieli, głębokim prze-

życiem i nowym doświadczeniem. Młodzi artyści wykazali duże zaan-
gażowanie, aby jak najlepiej dotrzeć do odbiorców i swoim przekazem 
uświadomić im tę prawdę, którą głosi jedna ze śpiewanych pieśni, że 
Niepodległość, to słowo najważniejsze.

SP w Teresinie

NIEPODLEGŁOŚĆ TO SŁOWO NAJWAŻNIEJSZE

A TO POLSKA WŁAŚNIE …

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Józef Wybicki
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XLIII Sesja Rady Gminy Teresin /25.10.21 r./ 
Dokonane zostały zmiany budżetowe. Naj-
istotniejsze z nich to wprowadzenie do 
budżetu po stronie dochodów 12.500 zł 
dotacji na nagrody za przeprowadzenie Na-
rodowego Spisu Powszechnego Ludności  
i Mieszkań 2021, 26.363,77 zł wpływów z części 
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym. W wy-
datkach wprowadzono nagrody za przeprowa-
dzenie Narodowego Spisu Powszechnego 2021, 
zwiększono środki na przeciwdziałanie alko-
holizmowi o kwotę 26.363,77 zł, urealniono 
plan w inwestycjach już zakończonych, zwięk-
szono na wniosek dyrektora GZGK dotację na 
rok 2021 o kwotę 140.000 zł.  Zmieniono także 
fundusze sołeckie na wniosek sołtysów wsi: 
Seroki Wieś, Szymanów oraz Teresin Gaj.

Podczas sesji przyjęto „Informację o prze-
biegu wykonania budżetu Gminy Teresin za  
I półrocze 2021 r.” oraz „Informację o kształ-
towaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Teresin za I półrocze 2021 r.”

Radni rozpatrzyli także uchwałę dotyczącą 
określenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Teresinie według następujących stawek:  
w wysokości 0,12 zł za 1 m2 miesięcznie - na 
utrzymanie i konserwację zieleni, w wysoko-
ści 0,15 zł za 1 m2 miesięcznie - na naprawę 
i odśnieżanie dróg gminnych, w wysokości 
0,50 zł do każdego 1 m3 dostarczonej wody 
dla I grupy taryfowej - gospodarstwa domo-
we w budynkach jednorodzinnych i wielo-
lokalowych, w wysokości 0,50 zł do każdego  
1 m3 odebranych ścieków od I grupy taryfowej 
- gospodarstw domowych w budynkach jedno-
rodzinnych i wielolokalowych.

Na sesji podejmowane były także uchwały 
planistyczne, dzięki czemu możliwe będzie 
efektywniejsze zagospodarowanie terenów  

w sposób spójny z sąsiadującymi 
obszarami. Dotyczą one przystą-
pienia do sporządzenia planu za-
gospodarowania przestrzennego 
obejmującego działki w obrębie 
Granice oraz w obrębie Seroki 
Wieś. Kolejne dwie uchwały doty-
czyły nadania nazw ulic „Różanej” 
w Teresinie Gaju” oraz „Szafiro-
wej” w Granicach (teren PSZOK 
przy Oczyszczalni Ścieków  
w Granicach). Ma to na celu za-
pewnienie prawidłowej i czytelnej 
numeracji nieruchomości i służy 
bezpieczeństwu mieszkańców, 
precyzuje lokalizację nierucho-
mości m.in. dla służb ratowni-
czych czy porządkowych.

Radni przyjęli także zmiany  
w uchwale dotyczącej szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpa-
dów. Jak wyjaśniła inspektor 
Marzena Rucińska, zmiana 
ta wynika z konieczności 
dostosowania częstotliwości 
odbioru odpadów komu-
nalnych (worków żółtych). 
Sprawozdawczyni podkreśli-
ła, że nowy zapis nie przełoży 
się na utrudnienia dla miesz-
kańców. 

Dokonano także zmian  
w uchwale dotyczącej zasad 
i trybu przyznawania wyróż-
nień, nagród i  stypendiów 
sportowych Gminy Teresin. 
Wójt Marek Olechowski uza-

sadnił je potrzebą dostrzeżenia i odpowied-
niego wynagrodzenia zawodników, którzy 
odnoszą znaczące sukcesy sportowe na arenie 
międzynarodowej, zostają powołani do repre-
zentacji Polski (kadry narodowej) w dyscypli-
nie sportu zespołowego lub osiągnęli wysoki 
wynik sportowy. 

Rada wysłuchała też informacji kierownika 
Posterunku Policji w Teresinie asp. Katarzyny 
Sznajder na temat bezpieczeństwa w Gminie 
Teresin oraz pełnomocnika wójta ds. oświa-
ty Bogusława Bęzla o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 
2020/21.  

Na koniec przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Linard oraz wójt Marek Olechowski 
przedstawili sprawozdania ze swoich działań 
w okresie międzysesyjnym.

Wójt Olechowski zwrócił uwagę na fakt, że 
składanie przyszłorocznego budżetu gminy, 
przysparza wiele problemów.  Zauważył, że 
przed nami trudny rok, przede wszystkim ze 

Z PRAC RADY GMINY TERESIN 

Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze.
Józef Piłsudski



Numer 11/2021

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

5

względu na wyzwania, jakie stawia przed nami 
nie tyle pandemia, co galopująca inflacja i dro-
żyzna. 

- Skarbnik Gminy ma twardy orzech do zgry-
zienia. Takich kłopotów z poskładaniem budże-
tu nie mieliśmy podczas całej mojej wójtowskiej 
kariery. Nie będzie to budżet zachwycający. 
Potężna inflacja, określone podwyżki energii 
elektrycznej i gazu, które wchodzą w życie, będą 
stanowiły o tym, że gros tego budżetu, to będą 
wydatki. Większość pieniędzy będziemy musieli 
przeznaczyć na utrzymanie tego, co znajduje się 
w naszym posiadaniu. Udało się nam pozyskać 
dotację z budżetu województwa mazowieckiego 
w kwocie 3,4 mln zł na budowę parku w Grani-
cach. Znamy już także wyniki naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych. Ubiegaliśmy się w nim 
o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej. Niestety, z przykrością informuję, że nasz 
wniosek nie zyskał uznania w oczach rządzą-
cych, w przeciwieństwie do innych gmin z tere-
nu powiatu sochaczewskiego. Ten sam wniosek 
(na kwotę 16 mln zł) złożymy ponownie, kiedy 
zostanie ogłoszony drugi „rzut” programu. Żeby 
nie kończyć w minorowym nastroju, wspomnę, 
że udało nam się pozyskać nowych inwestorów 
w dziedzinie logistyki, którzy zamierzają na 
naszym terenie wybudować hale magazynowe 
o powierzchni 9 ha pod dachem - podsumował 
swoje wystąpienie wójt Olechowski.

XLIV Sesja Rady Gminy Teresin /09.11.21 r./
Według sugestii Regionalnej Izby Obra-

chunkowej uchwała dotycząca ustalenia sta-
wek jednostkowych, na podstawie których 
naliczana jest dotacja dla Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Teresinie, powin-
na w treści zawierać zapis, że dotyczy konkret-
nego roku budżetowego. W związku z tym 
radni uchylili uchwałę podjętą 25 październi-
ka i podjęli nową z zapisem, że stawki dotacji 
ustala się na rok 2022.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej powiatowi sochaczewskiemu. 
Gmina Teresin przekaże Starostwu Powiato-
wemu w Sochaczewie 8 milionów złotych na 
budowę tunelu. Decyzją radnych środki na 
ten cel trafią do powiatu w dwóch transzach. 
Pierwsze 4 mln zł zostaną przekazane w przy-
szłym roku, kolejne - w roku 2023.

Mając na względzie trudną sytuację miesz-
kańców związaną z epidemią COVID-19, 

stawki podatku od gruntów i budynków po-
zostały w większości przypadków w wysoko-
ści obowiązującej w 2020 r. Wyjątek stanowią 
stawki: od gruntów niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji (wzrost o 0,12 zł), 
budynków związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (wzrost o 1,65 zł) oraz 
budynków zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym (wzrost o 0,42 zł). 

Radni zdecydowali także o podniesieniu 
o 50% stawki podatku od środków transpor-
towych obowiązujące na terenie gminy Tere-
sin. Podjęli także decyzję o obniżeniu średniej 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego będącej podstawą do ustalenia podat-
ku rolnego na rok 2022 z kwoty 61,48 zł za 1 dt 
do kwoty 50,00 zł za 1dt.

Radni przegłosowali zmiany w uchwale 
budżetowej wynikające z konieczności dosto-
sowania planów i wydatków do aktualnych 
potrzeb. M.in. zwiększono dochody bieżą-
ce o kwotę 1.503.749,00 zł z tytułu uzupeł-
nienia subwencji ogólnej na rok 2021 oraz  
o 1.650.000,00 zł z  wpływów z innych lo-
kalnych opłat, dochody majątkowe o  kwotę 
376.700,00 zł ze środków z  Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 
na rozwijanie szkolnej infrastruktury - tzw. 

„Laboratoria przyszłości”, dochody bieżących  
o kwotę, a także o kwotę 413.714,00 zł dotacji 
celowej na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

Urealniono również plan wynagrodzeń, finan-
sowania przedszkoli gminnych, gospodarki 
odpadami. Dokonano także zmian w budże-
cie na wniosek komendanta gminnego OSP 
i  dyrektorów szkół. Wprowadzone do budże-
tu zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z nowymi regulacjami niezbęd-
ne było także podjęcie uchwały dostosowują-
cej wynagrodzenie Wójta do obowiązujących 
przepisów prawa. Radni ustalili miesięczne 
wynagrodzenie Wójta Gminy Teresin w nastę-
pującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 

- 10.250,00 zł, dodatek funkcyjny - 3.150,00 
zł, dodatek specjalny - 30% łącznie wynagro-
dzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Z tego samego powodu zmianie uległa rów-
nież wysokość diety radnych. Zgodnie z ak-
tualnymi ustaleniami łączna miesięczna dieta 
radnego nie może przekroczyć maksymalnej 
wysokości diety określonej rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 27.10.2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy.

Redakcja

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

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

Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
Jan Paweł II

INFORMACJA WÓJTA GMINY TERESIN
W związku z przekazanym ogłoszeniem CPK dotyczącym badań stanu środowiska na terenie Gminy 

Teresin -zawarta w ogłoszeniu treść informacji w formie załączników tekstowych i graficznych, 
została przekazana do sołectw naszej gminy w celu opublikowania na tablicach ogłoszeń, jak 
również treść ogłoszenia jest dostępna na stronie bip.teresin.pl w zakładce Informacje CPK.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski
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Przekazanie uchwały o przyznaniu Gminie Teresin dotacji w wy-
sokości 3,4 mln zł na budowę parku rekreacyjno-wypoczynkowego  
w Granicach było doskonałą okazją do rozmowy z  Wiceprzewodni-
czącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem 
Orlińskim. 

Prosto z Gminy: Czy najbogatszy region w Polsce, jakim jest Ma-
zowsze, ma pomysł na zrównoważenie rozwoju tak, aby nie było kon-
trastów między bogatą Warszawą, a biedniejszą resztą województwa? 
Czy utworzenie m.in. subregionu żyrardowskiego jest takim pomy-
słem?

Mirosław Adam Orliński: Na pewno tak. My przede wszystkim wal-
czyliśmy jako województwo mazowieckie i podejmowaliśmy w poprzed-
nich kadencjach takie działania, ażeby wydzielić Mazowsze, ale staty-
stycznie. To stało się faktem 1 stycznia 2018 roku. Niezwykle ważna była 
tu nasza aktywność. Podejmowaliśmy stosowne uchwały, a następnie 
kierowaliśmy je do Rady Ministrów. Finalnie podpisała to pani premier 
Beata Szydło, a Komisja Europejska przyznała nam rację, że najefek-
tywniejszym będzie statystyczny podział naszego regionu na Warszawę 
i kilka najbogatszych powiatów okołowarszawskich oraz tzw. Mazowsze 
regionalne. Dzięki temu wschodnia część województwa uzyska możliwość 
pozyskania ogromnych środków w  Programie Wschodnia+. Obecnie to-
czą się rozmowy czy Mazowsze regionalne będzie można włączyć do alo-
kacji wschodniej. Warto zaznaczyć, że w ramach tej alokacji nasza część 
Mazowsza otrzyma prawie 2,5 mld euro na różnego rodzaju projekty. Jeśli 
nie bylibyśmy podzieleni statystycznie, to maksymalnie moglibyśmy do-
stać tyle, co dostała Warszawa, która jest bogata, czyli 500 mln euro. To 
jest kolosalna różnica, dwa, trzy budżety województwa, które dojdą w tej 
nowej perspektywie. I to jest właśnie ten jakże ważny aspekt zrównowa-
żonego rozwoju, dzięki któremu z budżetu województwa możemy wspie-
rać różnego rodzaju projekty infrastrukturalne. Dajemy samorządom 
lokalnym możliwość ubiegania się o środki na różnego rodzaju inwestycje. 
Znajdują się wśród nich m.in.  drogi, mosty, szkoły, boiska czy inne ważne 
dla gmin i powiatów zadania. Doskonałym tego przykładem jest właśnie 
Gmina Teresin, która podeszła do tego tematu bardzo poważnie. Niezwy-
kle solidnie przygotowała projekt oraz koncepcję i uzyskała dotację w wy-
sokości 3,4 mln zł na budowę parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Gra-
nicach. Chciałbym podkreślić, że od początku kadencji podzieliliśmy już 
kilkaset projektów kluczowych dla mazowieckich samorządów na łączną 
kwotę ponad 600 mln złotych. 

PzG: Jaka zatem forma wsparcia publicznego z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego Panu osobiście sprawiła największą satysfakcję?

MO: Jak już podkreślałem, ważny dla mnie jest równomierny rozwój 
Mazowsza, który realizujemy poprzez dofinansowywanie wielu lokalnych 
inwestycji. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Mazowiecki Instru-
ment Aktywizacji Sołectw (MIAS), dzięki któremu każde sołectwo może 
otrzymać od samorządu województwa mazowieckiego 10 tys. zł. Za te 
pieniądze we wszystkich gminach naszego powiatu powstają: oświetlenie 
uliczne, place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice wiejskie. Za nie 
mniej ważny uznaję także program wspierający jednostki OSP.

PzG: Z jakimi najpoważniejszymi problemami/trudnościami bory-
ka się obecnie samorząd województwa?

MO: Na pewno do takich należy mechanizm wpłat wyrównawczych 
zwanych potocznie „Janosikowym”. W tym roku było to 640 mln zł. Po 
zmianie ustawy przez Ministra Finansów, przy 4 mld budżetu, będzie-
my zmuszeni oddać na rzecz innych województw około miliarda złotych. 
Dlatego tak ważne jest podjęcie prac nad zmianami w ustawie o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego. Innym, nie mniej istotnym 
problemem, jest galopująca inflacja, która ma niebagatelny wpływ na 
wzrost kosztów planowanych inwestycji i bieżące funkcjonowanie samo-
rządów oraz przyszłoroczne budżety. Warto też wspomnieć o transporcie 
publicznym. W przypadku Kolei Mazowieckich, przy obecnym wzroście 
cen energii elektrycznej, jej funkcjonowanie będzie kosztowało około 100 
mln złotych.

PzG: Jak ocenia Pan współpracę samorządu województwa mazo-
wieckiego z Gminą Teresin?

MO: Jak najlepiej. Jestem fanem samorządu. Pragnę zaznaczyć, że 
jeśli tylko miałbym moc decyzyjną, wszystko bym zdecentralizował  
i oddał we władanie gmin, powiatów czy województw. Według mnie rząd 
powinien zajmować się jedynie polityką ogólnopolską i międzynarodową.  
To tu, w małych, lokalnych społecznościach, wiemy najlepiej, co jest po-
trzebne, aby móc się rozwijać. Potrafimy ze sobą współpracować. Współ-
praca z waszym samorządem i z panem wójtem Olechowskim od wielu lat 
układa się idealnie, w pełni profesjonalnie, a jej efekty widać gołym okiem. 
Można to streścić w trzech słowach: dialog, współdziałanie, inwestycje.  
I to jest podstawa pracy samorządowej.

PzG: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Panu oraz naszemu samo-
rządowi dalszej owocnej współpracy.

Rozmawiał: Tomasz Daczko

ROZMOWA Z WICEPRZEWODNICZĄCYM 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

MIROSŁAWEM ADAMEM ORLIŃSKIM

Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny.
Andrzej Frycz-Modrzewski



Numer 11/2021

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

7

25 października ogłoszono wyniki naboru Programu Inwestycji 
Strategicznych - Polski Ład dla Samorządów. Każda gmina mogła 
złożyć maksymalnie 3 wnioski na ważne dla społeczności inwesty-
cje i uzyskać na nie do 95% bezzwrotnego dofinansowania. Niestety, 
na wsparcie z rządowego programu nie może liczyć Gmina Teresin.  
Spośród 8 samorządów w powiecie sochaczewskim, tylko Teresin nie 
otrzymał wsparcia finansowego dla swojego projektu. 

Procedury i ocena wniosków
Na dzień przed rozpoczęciem pierwszego naboru wniosków rząd 

przyjął uchwałę, która precyzuje zasady ich przyjmowania i rozpatry-
wania. W znacznym stopniu to powielenie procedur, które obowiązy-
wały przy wcześniejszym programie, który wzbudził wiele kontrowersji.  
W komentarzach ekspertów od razu pojawiły się nawiązania do Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (RIFL), w którym pieniądze rozdane zostały 
według politycznego klucza.  W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą pro-
cedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze podzielono w taki sposób, 
że najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna 
barwa poszczególnych samorządów - czytamy w  analizie Fundacji Ba-
torego. 

-Tylko dwie gminy na Mazowszu, które złożyły wnioski, nie dostały 
dofinansowania. Nie ma żadnego akcentu politycznego w przyznawaniu 
tych pieniędzy - przekonuje wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. 

Zasada proporcjonalności 
Podczas konferencji prasowej w Nidzicy, Paweł Szefernaker, wice-

minister MSWiA powiedział, że rząd starał się, by „możliwie wszystkie 
samorządy otrzymały środki z Polskiego Ładu”.

- Dlatego przyjęliśmy zasadę proporcjonalności. Wartość zadań inwe-
stycyjnych jest proporcjonalna do wielkości samorządu - powiedział wi-
ceszef MSWiA. 

Teresin miał pecha, bo nie dostał nic. Inne, choć znacznie mniej-
sze gminy otrzymały wielomilionowe dotacje. Przypomnijmy, że reko-
mendację przygotowała komisja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  
a o przyznaniu dofinansowania ostatecznie decydował sam premier 
Mateusz Morawiecki. Procedury odwoławczej nie było. To nie dziwi, bo 
sam wniosek mógł składać się co najwyżej z 500 znaków graficznych.

Zdziwienie i niezadowolenie
Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski nie kryje swojego zdziwie-

nia i niezadowolenia. Tak jak inni, gmina złożyła wniosek do 
Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych na dofi-
nansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Paprotni, Grani-
cach i Zielonce na sumę 16 milionów złotych. Mimo dobrze 
przygotowanego wniosku i gotowych już projektów budowla-
nych dofinansowanie nie zostało przyznane. 

- Najważniejszym priorytetem, branym pod uwagę w złożo-
nych wnioskach, była budowa kanalizacji sanitarnej. Wniosek 
naszej gminy pod tym względem był wzorowy i dotyczył bu-
dowy sieci kanalizacyjnej w Paprotni, Granicach i Zielonce za 
sumę 16 milionów złotych. Na dodatek mamy gotowe projekty  
i pozwolenia na budowę. Tym bardziej to dziwne, gdyż pan pre-
mier obiecywał dotacje dla każdej gminy w Polsce - komentuje 
Marek Olechowski. 

Gmina Teresin jako jedyna w powiecie sochaczewskim nie 
otrzymała dofinansowania na wnioskowane zadanie. Wójt 
Olechowski zastanawia się, jaki był klucz do podziału pienię-
dzy na poszczególne samorządy. 

- Co złego zrobiliśmy jako mieszkańcy Gminy Teresin, że 
pozbawia się nas pieniędzy, które zwyczajnie nam się należą?  
A w naszej gminie PiS miał taki dobry wynik wyborczy… -  
konkluduje włodarz Gminy Teresin.

 

Polski Ład to mega podatek
- Zabierając samorządom dochody bieżące, władza skazuje je na regu-

larne żebranie o każdą złotówkę. Zgodnie z zasadami Polskiego Ładu, to 
urzędnik w Warszawie dokonuje wyboru tego, a nie innego projektu. Już 
nie wójt, burmistrz czy prezydent miasta zdecydują, które inwestycje są 
priorytetowe dla danego samorządu. Nie wiadomo, jak samorządy pora-
dzą sobie za kilka miesięcy, jak zbilansują budżety, jak będą realizować 
zadania własne gmin, skoro rząd nie finansuje już w pełni oświaty, a teraz 
dodatkowo zabierze im kolejne pieniądze? Może zabraknąć środków na 
pensje dla pracowników, nauczycieli, na rachunki za prąd czy gaz, co przy 
galopującej inflacji jest bardzo realne. Wreszcie skąd samorządy wezmą 
środki na wkład własny dla kolejnych inwestycji unijnych, przy których 
wymagany jest kilkudziesięcioprocentowy udział własny? - komentuje  
w mediach społecznościowych radny powiatu kłodzkiego Jacek Hecht.

Nie składamy broni
Niebawem ma być ogłoszona kolejna edycja programu inwesty-

cji strategicznych, w ramach której samorządy będą mogły aplikować 
o dalsze środki. Wniosek Gminy Teresin zostanie złożony ponownie. 
Chcielibyśmy wierzyć, że tym razem decyzja będzie pozytywna.

Redakcja

TERESIN POMINIĘTY W PIERWSZYM 
ROZDANIU POLSKIEGO ŁADU

Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!
Henryk Sienkiewicz
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Bronimy naszych mieszkańców, naszych szkół, naszej niezależności 
i samorządowych wartości, wypracowanych przez 31 lat!

Tzw. Polski Ład to w rzeczywistości mega podatek, to koń trojań-
ski, który pod pozorem korzyści będzie wyciągał miliardy złotych od 
mieszkańców naszych miast, miasteczek i wsi - podkreślali samorzą-
dowcy, którzy protestowali dziś w Warszawie. W zgromadzeniu pod 
hasłem #wObronieMieszkańców wzięło udział blisko tysiąc samorzą-
dowców z całej Polski – sołtysów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
radnych.

 
Liderzy lokalnych społeczności spotkali się najpierw w Teatrze Mu-

zycznym Roma, gdzie przyjęli jednomyślnie „Apel środowiska samo-
rządowego  w obronie społeczności lokalnych i  regionalnych” skiero-
wany do Marszałków Sejmu RP. Lokalni włodarze podkreślali, że tzw. 
Polski Ład zawiera ogromną liczbę regulacji, które będą miały wpływ na 
życie każdego z mieszkańców Polski, jednak rząd od początku ukrywa 
faktyczny cel stworzenia tego programu. Bo czym jest tzw. Polski Ład?

- Polski Ład to w rzeczywistości Mega Podatek! Ale nie tylko o pie-
niądze chodzi. Chodzi też o to, że na straży państwa prawa pozostał już 
tylko samorząd. Zebraliśmy się, żeby bronić naszej roli, to znaczy bronić 
naszych mieszkańców - rozpoczął Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. 
Warszawy.

- Polski Ład to „PiS-ład”. Program partyjny niszczący demokrację. Nie 
chcemy konia trojańskiego, który rozsadza i niszczy Polskę oraz wspól-
noty lokalne. Razem jesteśmy silni i pokazaliśmy to już wielokrotnie. Na 
naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Dziś walczymy o to 
jakie będą nasze miasta, miasteczka i wsie, także o to jaka będzie Polska, 
Polska dla naszych dzieci, Polska w Unii Europejskiej. Samorządność to 
największe osiągnięcie wolności. Nie ma wolności bez samorządności - za-
znaczał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, lider Stowarzyszenia Tak! 
Samorządy Dla Polski.

Liczby przemawiają najbardziej dosadnie. 206 mld złotych - tyle 
stracą samorządy przez 10 lat w wyniku Pol-
skiego ROZKŁadu i zmian podatkowych, 
które rząd wprowadził w ostatnich latach. 
Stracą samorządy, czyli mieszkańcy Polski. 
Zgodnie z analizami Ministerstwa Finansów 
nowy Mega Podatek dla lokalnych wspólnot 
będzie oznaczał stratę nawet 145 mld zł  
w ciągu dekady. W tym samym czasie (także 
według wyliczeń ministerstwa) budżet rzą-
dowy na zmianach zyska, i to ok. 27 mld zł.

- Jestem prezydentem ponad 21 lat i z tej 
perspektywy mogę powiedzieć, że nigdy żad-
na władza nas nie kochała i nie rozpieszczała, 
ale zawsze mogliśmy dojść do kompromisu. 
Tak, aby samorządy się rozwijały. A dziś rząd 
chce nas obciążyć miliardami złotych, które 
będą stratą dla naszych mieszkańców - za-
uważył Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Po przyjęciu apelu, w którym czytamy  
o „działaniach [rządu] zmierzających do 
przywrócenia w Polsce modelu autorytar-
nego państwa scentralizowanego”,  samo-
rządowcy przeszli pod Parlament, gdzie 
złożyli dokumenty na ręce wicemarszałków 
Sejmu: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wło-
dzimierza Czarzastego i Piotra Zgorzelskie-
go, ponieważ do manifestujących nie wyszła 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Samorządowcy odrzucają też pomysł 
rządu, by wypłacać rekompensaty wynikają-
ce z Mega Podatku w postaci subwencji, po-
nieważ wprost ogranicza to samorządność  
i psuje podstawy demokracji.

- PiS udowadnia, że nic nie jest dane raz na zawsze: wolność, demo-
kracja, trójpodział władzy. Nie jest także dany raz na zawsze samorząd 

- mówił  Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - Walczymy  
o pryncypia o fundamenty naszej demokracji. Nic tak nie dzieli ludzi jak 
pieniądze. I ta władza chce nas podzielić. A to wszystko są pieniądze na-
szych mieszkańców. Mamy rozwiązania i nie damy się tej władzy podzie-
lić. Będziemy razem i obronimy nasz samorząd.

- Apelujemy o to, by rząd przestał kłamać. Kłamstwo wielokrotnie po-
wtarzane nie staje się prawdą! Przez ostatnie sześć lat upodlono wiele słów. 
Takie słowa jak prawo czy sprawiedliwość. A teraz ktoś chce upodlić słowo 
Polska. Pieniądze zakreślone w Polskim Ładzie mają nas skłócić, ale my 
się nie damy. Dziś pokazaliśmy, że potrafimy działać razem - zapewniał 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Samorządowcy podkreślali też, że tzw. Polski Ład niszczy polski do-
robek ostatnich 30 lat, odbierając samorządom dochody własne i cen-
tralizując kolejne obszary. Co w praktyce oznacza „duszenie” samorzą-
dów, a tym samym niszczenie demokracji.

- Pańskie oko gospodarza naprawdę działa, a efekty dotychczasowej 
samorządowej pracy są spektakularne. Nastąpiły też zmiany cywiliza-
cyjne. Jakość życia się podniosła, ale też poprawiły się usługi publiczne. 
Ten dobry mechanizm, stworzony 31 lat temu, działa. A dziś to co dla 
nas najważniejsze jest zagrożone - mówił Zygmunt Frankiewicz, senator, 
były prezydent Gliwic.

- Samorząd terytorialny jest w naturalnej kolizji z państwem autory-
tarnym. Nie łudźmy się, że będzie lepiej. Nie będzie. Jak to zrobić, żeby ten 
samorząd obronić? Opór ma sens. Pokazała to historia.

W imieniu mieszkańców samorządowcy domagają się zwiększenia 
udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT, adekwat-
nego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzonych  
w tzw. Polskim Ładzie oraz stworzenia Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi 
jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i wiejsko-

-miejskich.
Źródło: metropolie.pl

POLSKI ŁAD TO MEGA PODATEK

A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski
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4 listopada Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki Rankingu „Gmina dobra do życia”, opracowanego przez prof. Przemysława Śleszyń-
skiego. Zestawienie obejmujące wszystkie gminy oparto na 48 wskaźnikach.

Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty na ich terenie, ale także 
dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infra-
strukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie 
czy klimatyczny bilans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane 
środowiskowe.

Ranking „Gmina dobra do życia” powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porównanie stanu zaspokojenia potrzeb człowieka. 
Wynika to z szybkich przemian społecznych zachodzących w Polsce po 1989 r. i po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska w 
ostatnich trzech dekadach znajduje się na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego, stymulującego poprawę warunków życia. Na modernizację 
społeczną nakładają się jednak niekorzystne trendy demograficzne, związane z wyludnianiem się większości terytorium kraju, w tym także miast 
oraz postarzaniem struktury wieku.

W rankingu tym, w ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie), Gmina Teresin zajęła 279. miejsce. W kategorii Gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców zostaliśmy sklasyfikowani na miejscu 76. ze wskaźnikiem jakości życia 55,77 (najwyższy  
w kraju 69,09 - Ożarów Mazowiecki). Na Mazowszu wyżej od nas w kategorii gmin wiejskich znalazły się jedynie Baranów (20.) i Kampinos (36.). 

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiej-
skich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Źródło: samorzad.pap.pl

POZNALIŚMY WYNIKI RANKINGU 
„GMINA DOBRA DO ŻYCIA”

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ewidencyjne nr 80/6, 81/1 
położone w obrębie Granice oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  
i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XLIII/333/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ewidencyjne nr 80/6, 
81/1 położone w obrębie Granice oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu. 

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ewidencyjne nr 21/2, 21/3, 
21/7, 21/8 położone w obrębie Seroki Wieś oraz, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono Uchwałę Nr XLIII/334/2021 Rady Gminy Teresin z dnia 25 października 2021 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Teresin obejmującego 
działki ewidencyjne nr 21/2, 21/3, 21/7, 21/8 położone w obrębie Seroki Wieś oraz, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Teresin    
/-/ mgr Marek Olechowski

Informujemy, iż w październiku w Gminie Teresin realizowane było zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodli-
wianie azbestu w Gminie Teresin – 2021”, w którym odebrano wyroby zawierające azbest z 36 gospodarstw  
z terenu Gminy. Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 11.658,58 zł, wkład własny Gminy to 20.485,30 zł. 

Izabela Andryszczyk

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE 
AZBESTU W GMINIE TERESIN

Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich, zbyt często zaś  
polega na nienawiści obcych. Kazimierz Przerwa-Tetmajer
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Międzynarodowy Festiwal Filmów MAKSYMILIANY od 2016 roku odbywa się 
we Wrocławiu i stanowi kontynuację Festiwalu rozpoczętego trzydzieści sześć lat 
temu przez Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa. Festiwal od samego początku jest zogniskowany na promocję wartości uniwersalnych. 
Jego główny cel to zadawać pytania o moralność i kondycję duchową człowieka. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był wymowny cytat  

z Pisma Świętego: Zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12, 21).
Organizatorami Festiwalu są Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II z Wro-

cławia oraz Klasztor oo. Franciszkanów z Niepokalanowa.
Prezentowane na festiwalu filmy nawiązywały do tegorocznego hasła - „Zło do-

brem zwyciężaj” - ukazując różne wymiary takiego zwycięstwa, między innymi nad 
grozą wojny czy problemami rodzinnymi.

Nagrody wręczono 7 października podczas uroczystej gali w Dolnośląskim Cen-
trum Filmowym we Wrocławiu. Jury w składzie: Maciej Wójcik oraz Magdalena i Rafał 
Kołodziejczykowie w konkursie na najlepszy film dokumentalny nagrodziło „Nie żyję 
dla wojny” (reż. Vladyslav Robskyi), a jury w składzie Dariusz Regucki, Małgorzata 
Buczkowska i Juliusz Woźny za najlepszy film fabularny uznało „Minari” (reż. Lee 
Isaac Chung). Nagrodę specjalną, przyznawaną przez Związek Gmin Związanych z 
Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, wręczył jego przewodniczący Marek Jawor-
ski Andrzejowi Święchowi - reżyserowi filmu „Homo peregrinus”, który przedstawia 
fenomen polskiego pielgrzymowania. W Konkursie Młodych nagrodzony został film  

„Cigarettes” Rocha Stolarczyka. Nagrodę publiczności w kategorii filmu dokumentalne-
go otrzymał „Homo peregrinus”, a w kategorii filmu fabularnego – „Mistrz”. Nagrodę 
przyznawaną przez KRRiT otrzymał film „Mistrz” w reżyserii Macieja Barczewskiego.

Nagrodę dla „Filmu, który zmienia życie”, której ambasadorem był prezydent RP 
Andrzej Duda, otrzymał film „Zieja” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Redakcja

Po raz pierwszy od wprowadzenia pandemicznych obostrzeń,  
z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, w Teresińskim 
Ośrodku Kultury zagościł teatr na żywo! W niedzielę 24 paździer-
nika o godzinie 17.00 widzowie zaproszeni zostali na teatralny pod-
wieczorek z aktorem-mimem Kamilem Przystałem oraz teresińskim 
Teatrem Radosnej Jesieni.

- Kamil Przystał zaprezentował etiudę pantomimiczną „W sieci pan-
tomimy”. Pokaz był podsumowaniem jego dwudniowych warsztatów ru-
chowych, w których wzięli udział uczestnicy Pracowni Teatralnej TOK. 
Warsztaty były realizowane w ramach stypendium Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu - relacjonuje Katarzyna Rospędow-
ska, instruktorka TOK.

Ze swoim projektem artysta chce dotrzeć do miejsc, które nie mają 
możliwości poznania teatru pantomimy, uwrażliwić uczestników 
na taki rodzaj sztuki, zapoznać ich z teatrem bez słów, a  także dać 
im „alfabet”, który będą mogli wykorzystywać w swoich spektaklach.  
W trakcie warsztatów prowadzący dzielił się z uczestnikami zdobytą  
i wypracowaną przez siebie metodą, a także uczył klasycznej pantomi-
my. Warsztaty te, to nie tylko pantomima, ale także świadomość ciała. 
Ich celem był rozwój twórczy uczestników, sprawienie, aby w dalszej 
pracy na scenie mieli świadomość swojego ciała i w pełni je wykorzy-
stywali. Takie warsztaty stymulują kreatywność uczestników, aktywizu-
ją i otwierają ich na nowe formy wyrazu artystycznego.

Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć spektakl pantomimicz-
ny, który artysta stworzył w ramach stypendium. Spektakl nawiązywał 
do dziedzictwa polskiej kultury, do osiągnięć i odkryć Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy, a także do pantomimy klasycznej. Jest to synteza ru-
chowo-pantomimicznych odkryć Kamila Przystała, pokazanie wszyst-
kiego, co wie o pantomimie i ukazanie różnych jej odcieni - od panto-
mimy dramatycznej, przez symboliczną, po komediową i slapstickową. 

Jest to próba zawarcia w sobie wielu technik pantomimicznych.
Z kolei Seniorski Teatr Radosnej Jesieni zaprezentował premierową 

etiudę teatralną na podstawie wiersza Teresy Zdanowicz „Odwiedziny”. 
Czy odwiedziny cioci u długo niewidzianej rodziny miały miłe zakoń-
czenie? Tego warto dowiedzieć się bezpośrednio ze spektaklu, bo ak-
torzy zapowiadają, że jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna  
w kraju, zagrają go na pewno jeszcze nie raz. „Odwiedziny” to opowieść, 
która bierze na warsztat stereotypy i  uprzedzenia w relacjach rodzin-
nych, ale w tak wdzięczny i prosty sposób, że chwyta za serce widzów 
w każdym wieku. 

- Nie zdążyliśmy zrobić premiery przed lockdownem, ale mamy na-
dzieję, że będziemy mieć jeszcze trochę czasu, by móc wystawiać ten 
spektakl i pokazywać go szerszej publiczności - podsumowuje opiekunka  
i reżyserka grupy Katarzyna Rospędowska.

Bardzo dziękujemy za niezwykle pozytywną energię, jaką tego 
wieczoru zostaliśmy obdarzeni. 

Redakcja

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
FILMÓW „MAKSYMILIANY 

2021” ZAKOŃCZONY

TEATRALNY PODWIECZOREK  
W TERESIŃSKIM OŚRODKU KULTURY
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Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu,  
będą ich cenić i za granicą.

Stanisław Staszic
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Fundacja Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki „FERA VIA” 
działa na terenie Gminy Teresin od ponad roku. I choć początki dzia-
łalności trafiły na trudny okres pandemii Fundacja aktywnie pracuje 
na lokalnym gruncie - począwszy od wakacyjnych spotkań z turysty-
ką i surwiwalem, w których udział wzięło prawie 400 młodych ludzi, 
przez „kąpiele leśne” - Leśne wędrówki uważności – relaksacyjne 
spacery po lesie, po warsztaty integrujące i aktywizujące społeczność 
gminy Teresin. 

To jest właśnie nasz cel – chcemy pobudzić rozwój społeczności  
w naszej małej ojczyźnie wyciszony przez pandemię. Na nasze zaprosze-
nie do wspólnego działania odpowiedziały lokalne sołectwa i koła go-
spodyń wiejskich i tym samym projekt wsparty przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego pn. „Przez żołądek do integracji! - wspieranie 
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w Gminie Teresin” rozwija się 
w najlepsze. W październiku odbyły się warsztaty kulinarne w gościn-
nych progach Świetlicy Wiejskiej przy OSP Budki Piaseckie, na których 
gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich MAZOWIANKI podzieliły się 
tajemnymi przepisami na najlepsze na świecie pierogi! Było PYSZNIE.  

Warto tu wspomnieć, że warto-
ścią dodaną tych spotkań jest, 
oprócz doskonalenia kunsztu 
kulinarnego, po prostu moż-
liwość spotkania się, poroz-
mawiania, czyli zwyczajnego 

„bycia razem” - tego czego pod-
czas pandemii brakowało nam 
najbardziej. Kolejne spotkanie 
planujemy na początek grud-
nia w „Przystanku Granice” - 
świetlicy przy OSP w Teresinie - gdzie wspólnie z Sołectwem Granice 
Osiedle i Urzędem Gminy w Teresinie będziemy przygotowywać świą-
teczne potrawy oraz ozdoby choinkowe. Zapraszamy na nasz profil na 
Facebook’u, gdzie będziemy zamieszczać kolejne zaproszenia.

Fundacja FERA VIA 

11

PIEROGOWE LOVE, CZYLI PRZEZ 
ŻOŁĄDEK DO INTEGRACJI

Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała 
najbliższa ojczyzna…

Tadeusz Różewicz
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Seniorzy w ramach swojego projektu zaprosili koleżanki i kolegów 
z Klubu Seniora „Radosna Jesień” oraz mieszkańców naszej gminy 
do wspólnego tworzenia „Przepiśnika Radosnej Jesieni” - czyli zbioru 
przepisów kulinarnych. Realizacja projektu w założeniu stanowiła za-
chętę do podzielenia się swoimi przepisami, które są od lat w naszych 
domach, tymi sprawdzonymi, być może przechodzącymi z pokolenia 
na pokolenie. Seniorzy zachęcali, żeby opis potrawy został uzupeł-
niony krótką historią związaną z przepisem. Kilka takich opowieści 
zostało dołączonych do przesłanych receptur.

Łącznie otrzymaliśmy ponad 50 różnych przepisów. Spośród nich 
zostało wybranych kilka potraw (w różnych kategoriach), które to 
zostały przygotowane przez ich autorów na zajęciach kulinarnych za-
kończonych próbą smakową. Dodatkowo, na degustację seniorzy przy-
gotowali także inne ulubione potrawy. To była prawdziwa uczta! Zupa 
jabłkowa, roladki, pierożki, pyszne sałatki, przetwory, ciasta i pierniki.

Komisja w składzie: Antonina Gigier, Mariusz Misiarek, Adam Olej-
nik, Tomasz Daczko i Agnieszka Ptaszkiewicz, kierując się kryterium 

„smaku i oryginalności przepisu” wybrała i nagrodziła następujące po-
trawy w poszczególnych kategoriach. I. Dania główne: 1. miejsce piero-
gi z soczewicą - Zdzisław Goszcz, wyróżnienia: żeberka - Bożena Dent-

ko, pierogi w cieście drożdżowym - Elżbieta Bigaj. II. Zupy: 1. miejsce: 
zupa meksykańska - Zbigniew Borowski, wyróżnienia: zupa marchew-
kowa- Zdzisław Goszcz, zupa dyniowa - Katarzyna Borkowska. 

III. Przystawki: 1. miejsce: grzyby marynowane (gąski) - Danuta 
Kazanecka, wyróżnienie: śledzie - Jadwiga Durczak. IV. Surówki: 1. 
miejsce: surówka z białej kapusty - Teresa Goszcz. 

V. Ciasta i desery: 1. miejsce: zawijaniec orzechowy - Zenobia Bo-
rowska. VI. Przetwory z mojej spiżarni: 1. miejsce: dżem z pigwy - 
Krystyna Andryszczyk, wyróżnienie: ser kozi - Zdzisław Goszcz.

„Przepiśnik” z tradycyjnymi potrawami z nutą historii zostanie wy-
dany w formie książkowej. Jako taki będzie pretekstem do odbycia po-
dróży sentymentalnej po rodzinnych recepturach. Sprawdzi się także 
jako wyjątkowy podarunek dla bliskiej osoby.

Agnieszka Ptaszkiewicz

Projekt „Kulinarne pasje – podaj dalej!” dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

KULINARNE PASJE – PODAJ DALEJ!

Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa.

Juliusz Słowacki
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22 października w Filii Bibliotecznej w Szymanowie mia-
ło miejsce interesujące spotkanie: uczniów klasy IV z dzien-
nikarką, reportażystką Ewą Winnicką i jej synem Stasiem. 

Pani Ewa pisze artykuły publicystyczne do „Polityki”. Zaj-
muje się sprawami społecznymi, ochroną dzieci i realiami  
w dysfunkcyjnych rodzinach. Jest laureatką literackiej na-
grody Gryfia. Wspólnie ze Stasiem napisała dwie książki  
z cyklu „Staś na tropie. Jak prawie zostałem piłkarzem” i „Staś 
na tropie. Moja aktorska przygoda”. Wokół kulisów powstania 
tej pierwszej, historii jej bohaterów trwały rozmowy, dysku-
sje, pytania. Dzieci ośmielone obecnością chłopca w ich wie-
ku, czuły się swobodnie, rozmowy wybiegły również na tzw.  
tematy z „życia wzięte”.

Źródło: Filia Biblioteczna 
w Szymanowie

Gulasz z czerwonej soczewicy z klopsikami z indyka, pyszna gro-
chówka na wędzonce, kanapeczki z domowymi przetworami i domo-
wym pieczywem, różnorodne ciasta ze śliwkami, jabłkami, soki tło-
czone z jabłek z pawłowickich sadów, soki z jagody kamczackiej oraz 
wiele innych domowych specjałów znalazło się na stołach tworzone-
go od dwóch lat w Pawłowicach wspólnego miejsca spotkań, zabawy, 
sportu i spędzania wolnego czasu. 

Obiekt powstaje na terenie dawnego boiska sportowego z inicjaty-
wy i przy ogromnej bezpłatnej pomocy mieszkańców Pawłowic, sołtysa 
wsi Mariusza Wacławka, niezwykle aktywnej społecznie i  kreatywnej 
Rady Sołeckiej, dzięki funduszom budżetu Gminnego, w tym Sołec-
kiego oraz oddanemu wsparciu i pomocy organizacyjnej pracowników 
Urzędu Gminy Teresin. 

Sobotnie spotkanie mieszkańców 9 października, które pod nazwą 
Ballada Pawłowicka odbyło się już po raz drugi, to bardzo ciekawy spo-
łeczny impuls do integracji sąsiedzkiej, wspólnej zabawy, wymiany do-
świadczeń, a także snucia planów na przyszłość. Był to także pretekst do 
oderwania młodego pokolenia od ekranów, wyjścia na świeże powie-
trze oraz wzięcia udziału w konkursach i zabawach. Dzięki życzliwości 
właścicieli Stajni Blueberry wiele osób spróbowało swoich możliwości 
w jeździe konnej po okiem instruktora, a wszyscy poszerzyli swoją wie-
dzę o historii swojej małej ojczyzny. 

- Jesteśmy dumni z faktu, że jesteśmy mieszkańcami niezwykle urokli-
wych wsi, przez które przepływa rzeka Utrata: Pawłowic i Izbisk. Ponad 
100 lat temu odwiedzali to miejsce, spacerowali tu i tworzyli swoje dzieła 
najwięksi polscy malarze i pisarze: Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, 
Julian Fałat, Leon Wyczółkowski oraz Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. 
Z naszej pawłowickiej biblioteki korzystał sam o. Maksymilian Maria 
Kolbe. Bycie mieszkańcami wsi, której udokumentowana historia sięga 
aż XV wieku, z której pochodzili wysokiej rangi średniowieczni urzędnicy 
regionu: miecznicy i starostowie sochaczewscy - to cieszy i zobowiązuje - 
mówili mieszkańcy w trakcie wspólnego biesiadowania. 

Spotkanie i wspólna zabawa przeciągnęły się do bardzo późnego wie-
czora, a wcześniejsze gry i zabawy, m.in. slalom z kołem TIRa, wyścigi 

„na kołdrach”, ciciubabka, przeciąganie liny i wiele innych, prowadzone 
z wprawą i uśmiechem przez Krzysztofa Ciołkowskiego, dodały miesz-
kańcom dużo energii. Tegoroczna Ballada Pawłowicka była też okazją 

do wspólnego spotkania przy ognisku sołectw Pawłowice i Izbiska, któ-
rzy na co dzień są po prostu bliskimi sąsiadami, rodzinami i przyjaciół-
mi. Obiekt z całą infrastrukturą jest przestrzenią wspólną mieszkańców, 
a zaproszeni do korzystania z niej są wszyscy, którzy miejsce uszanują i, 
być może, znajdą również czas na jego udoskonalenie. 

Mieszkańcy dziękują wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie, 
zaangażowali się w piękną, jesienną dekorację obiektu, przygotowanie 
poczęstunku, przeprowadzenie gier i zabaw, podzielili się swoim do-
brem i zorganizowali to przemiłe wspólne biesiadowanie mieszkańców 
Pawłowic i Izbisk. 

Źródło: Sołectwa Izbisk i Pawłowic

MIESZKAŃCY PAWŁOWIC I IZBISK 
BAWIĄ SIĘ I INTEGRUJĄ

JAK PRAWIE 
ZOSTAŁEM PIŁKARZEM 

– SPOTKANIE ZE 
STASIEM I JEGO MAMĄ

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.

Kard. Stefan Wyszyński
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Wolność, to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów.  
To wiara w ludzi.

Marek Grechuta

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać 
wyrazy głębokiego 

współczucia oraz słowa wsparcia 
Panu

Andrzejowi Zacharzewskiemu
z powodu śmierci

Żony
Dyrekcja i pracownicy  

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia 
Panu

Andrzejowi Zacharzewskiemu
z powodu śmierci

Żony
składa Wójt Gminy Teresin 

Marek Olechowski

WFOŚiGW w Warszawie przekazał jednostce OSP w Budkach Piaseckich dotację na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony 
indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. 

- Tym razem w szczególności postawiliśmy na środki ochrony indywidualnej naszych strażaków, w ramach dotacji udało się zakupić:  pięć kompletów 
ubrań specjalnych RB typu NOMEX, pięć hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan, dwie pary butów strażackich Rosenbauer Twister, pięć par 
butów strażackich FHR Brandbull, jedenaście par rękawic Holik Angel, dziewiętnaście par rękawic 
technicznych CESTUS DEEP, siedemnaście kominiarek strażackich, sześć kompletów ubrań kosza-
rowych, sześć węży sportowych W-52, cztery węże sportowe W-75. Łączny koszt powyższego sprzę-
tu to niespełna 42 tysiące złotych. Dziękujemy ministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie  
w pozyskaniu dofinansowania dla naszej jednostki - informuje OSP Budki Piaseckie.

Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych 
do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych 
awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. Jak podkreślają druhowie z Budek 
Piaseckich, to jeszcze nie koniec realizacji zadań z otrzymanych z zewnętrz funduszy.

Redakcja

OSP W BUDKACH PIASECKICH  
Z DOFINANSOWANIEM Z WOJEWÓDZKIEGO 

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
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W rządowym konkursie 
„Rosnąca Odporność” zachę-
cającym do szczepień, Gmina 
Teresin osiągnęła najwyższy wy-
niki w powiecie sochaczewskim  
i otrzymała nagrodę w wysoko-
ści miliona złotych. O zwycię-
stwie naszej gminy zdecydował 
przyrost mieszkańców w pełni 
zaszczepionych w porównaniu 
od 1 sierpnia do 31 października.

Szczepienia to najlepsza broń 
w walce z pandemią koronawi-
rusa. Dlatego rząd w ramach Na-
rodowego Programu Szczepień zorganizował konkurs dla samorządów, 
we wspólnym celu: zachęcić jak największą liczbę osób do zaszczepienia 
się przeciwko COVID-19.

Celem konkursu jest utrwalenie i promocja samorządowych dzia-
łań profrekwencyjnych w  obszarze Narodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19. Nagrody w Konkursie finansowane są ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Informujemy, że Gmina Teresin 
osiągnęła najwyższy stopień zaszcze-
pienia swoich mieszkańców w Powie-
cie Sochaczewskim w okresie do 31 
października 2021 roku (8629 osób). 
W ogólnopolskim konkursie pod 
nazwą „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” 
przyznano nam nagrodę w wysokości 
1 mln zł przeznaczoną na działania 
związane z walką z pandemią CO-
VID-19 oraz jej skutkami. Dziękujemy 
naszym mieszkańcom, którzy posta-
nowili się zaszczepić, przyczyniając 
się do otrzymania powyższej nagrody. 

Serdecznie zachęcamy do dalszych szczepień - informuje Urząd Gminy 
w Teresinie.

Pieniądze z nagrody będzie można przeznaczyć na dowolny cel 
związany z przeciwdziałaniem Covid-19. A konkretnie na „zwalczanie 
zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwal-
czanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych Covid-19”. 

Redakcja

KONKURS „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” 
ROZSTRZYGNIĘTY. 

GMINA TERESIN Z MILIONOWA NAGRODĄ!
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Zakończył się realizowany w ra-
mach programu „Działaj Lokalnie” 
teresiński projekt „Ładowarka - ener-
gia dla ciała i umysłu”. Dzięki finanso-
wemu wsparciu wójta Gminy Teresin 
Marka Olechowskiego, ładowarka na-
pełniała nas energią także w paździer-
niku.

W ramach projektu odbyły się cztery 
spotkania warsztatowe, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem.

Najpierw uczestnicy mieli ogromną 
przyjemność wspólnego ładowania ba-
terii razem z p. Anną Gogół, sołtyską 
Granic, która poprowadziła warsztaty 
pt. „Jak przetrwać korzystając z  dobro-
dziejstw własnego ogródka?” oraz „Jak 
wzmacniać organizm w okresie jesien-
nym?”

-Mam nadzieję ze zdołałam przekazać 
moją wizję świata i życia i można było 
się doszukać odpowiedzi na pytanie jak 
przetrwać? Najważniejsze pytanie: po co 
przetrwać? Dla mnie trwać to żyć z in-
nymi i dla innych. Dzielić się wszystkim: 
pasją, radością, pracą i tym, co najcen-
niejsze - CZASEM - mówi Anna Gogół.

Kolejne spotkanie dotyczyło odkry-
wania talentów. Poprowadziła je Alek-
sandra Burdyńska - doradca zawodowy, 
trener koncentracji uwagi i Strengths 
Community Coach. Uczestnicy od-
krywali, czym wg Instytutu Gallupa 

są talenty, a czym mocne strony, czym 
jest talent na balkonie, a czym talent  
w piwnicy. 

Finałowe spotkanie Ładowarki od-
było się w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Teresinie i  poświęcone zostało 
wzmocnieniu psychicznemu i ducho-
wemu uczestników oraz aromaterapii. 
Poprowadziły je Katarzyna Lewińska, 
Agnieszka Ryczkowska-Przywoźny 
i Aleksandra Starus. Teresińska bibliote-
ka wzbogaciła się o zestaw książek zaku-
pionych z budżetu projektu, które teraz 
posłużą mieszkańcom w budowaniu 
ich dobrostanu. Księgozbiór Biblioteki 
jest bardzo różnorodny i zawiera wiele 
pozycji z gatunku poradników psycho-
logicznych, pomocowych, na temat 
zaburzeń rozwojowych u dzieci. Na ko-
niec uczestnicy warsztatów zanurzyli się  
w świecie aromatycznych i prozdrowot-
nych olejków eterycznych oraz wykona-
li masaż dłoni z ich wykorzystaniem. 

- Kocham swoją pracę. Biblioteka to 
przede wszystkim ludzie, którzy ją two-
rzą. Jesteśmy dla Was. Bardzo się cieszę, 
że mogłam brać udział w tym projek-
cie. Nowe doświadczenie, nowe pomysły  
i inspiracje - podsumowuje Aleksandra 
Starus, dyrektor GBP w Teresinie.

Źródło: Ładowarka Teresin Fb

20 listopada w Teresińskim Ośrodku Kultury ogłoszone zostały 
wyniki II Powiatowego Konkursu Literackiego „Szuflada 2021”.

Organizatorka wydarzenia Katarzyna Rospędowska poinformowa-
ła, że na konkurs wpłynęło łącznie 30 prac zarówno prozatorskich jak  
i poetyckich. Jury doceniło nowatorską tematykę nadesłanych utworów 
literackich, a także oryginalność form gatunkowych. Podkreśliło także 
wysoki poziom strony językowej prac konkursowych. 

Decyzją jury, w skład którego weszli Natalia Fijewska-Zdanowska, 
Jolanta Śmielak-Sosnowska, Joanna Cieśniewska, Tomasz Daczko, 
przyznano następujące nagrody i  wyróżnienia. Grand Prix otrzymał 
tekst „Bezimienna przyjaciółka” autorstwa Marii Mleczko. Kategoria 
wiekowa osoby dorosłe: I nagrodą jury wyróżniło Mironę Miklaszew-
ską za tekst „Samotność wilka”.  Druga nagroda ex equo trafiła do Bar-
bary Felczak („Kropla”) oraz Grażyny Grobelskiej („Gabi, gdzie jesteś”). 
III miejsce otrzymały teksty: „Pokolenie 21” i  „Sierota” Niny Lewan-
dowskiej i „List” Marii Wąsikowskiej. Wyróżnienia przyznano tekstom: 

„Moje wspomnienia” Grażyny Starus, „Gdzie są granice” Anny Gogół 
oraz „List Drogi Przyjacielu” Moniki Bochyńskiej.

W kategorii wiekowej młodzież 17-25 lat: I miejsce otrzymał tekst 
„Dobranocka dla Europy Wschodniej” Katarzyny Orzeszek, II miejsce 
tekst „W imię łowów” Mateusza Borowskiego, III miejsce „Czerwień 
nocy” Aleksandry Pietryki.

Kategoria wiekowa młodzież 12-16 lat: I nagrodą jury postanowiło 
uhonorować tekst „Cisza” Witolda Sęka. II miejsce otrzymał tekst 

„Niemoc moja” Piotra Błaszczyka, 

III miejsce natomiast przyznano 
tekstowi „Lola i jej przemiana” 
Oliwii Matyski.

Kategoria wiekowa dzieci do 12 
lat: przyznano dwie równorzędne 
pierwsze nagrody tekstom „Smok 
w kapeluszu” Gabrieli Wilczyńskiej 
oraz „Bruno” Łucji Niedzińskiej. 
W tej kategorii wiekowej wyróż-
nienia otrzymały teksty „Śmiech”  
i „Zmierzch” autora o pseudonimie 
Franek oraz „Magiczny pierścień” 
Macieja Matarzyńskiego.

Specjalnymi wyróżnieniami Teresińskiego Miesięcznika Samorzą-
dowego „Prosto z Gminy” nagrodzone zostały prace „Moje wspomnie-
nia” Grażyny Starus, „Gdzie są granice” Anny Gogół oraz „List Drogi 
Przyjacielu” Moniki Bochyńskiej.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organiza-
tora. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone teksty będą umieszczone na 
facebookowym profilu Teresińskiego Ośrodka Kultury. Niektóre utwo-
ry zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach „Prosto z Gminy”. 
W  tym numerze (s. 16) prezentujemy tekst pani Moniki Bochyńskiej 
List „Drogi Przyjacielu” uhonorowany wyróżnieniem specjalnym nasze-
go miesięcznika.   

Redakcja

FINAŁ ŁADOWARKI – PROJEKTU 
„DZIAŁAJ LOKALNIE” 2021

„SZUFLADA” ZAMKNIĘTA. POZNALIŚMY WYNIKI 
II POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.

Piotr Skarga

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia 
Panu

Andrzejowi Zacharzewskiemu
z powodu śmierci

Żony
składa Wójt Gminy Teresin 

Marek Olechowski
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Ciekawy, intymny sposób przypomnienia ważnych dla społeczności lokalnej osób i   wydarzeń. Dla autorki pełni rolę inspiratorską 
i  mitotwórczą. Świat opisany w   tym tekście to świat, z   którym zrosło się jej życie i   z   którym łączy się silna więź emocjonalna.  
Tekst zawierający ogromny ładunek emocji.

/z  recenzji jurora/
Monika Bochyńska
List „Drogi Przyjacielu”  

Drogi Przyjacielu, 
przekazuję Ci książkę „Okruchy wspomnień” autorstwa Pana Henryka Kucharskiego. Autor jest 

głównym bohaterem i  to zapiski o  Jego życiu. Zresztą bardzo ciekawym i  niejednokrotnie trudnym, 
ale pełnym miłości i  wiary. Bardzo wzruszyłam się, czytając ją. Wiele emocji we mnie otworzyła. Po-
kazała miejsce, w  którym mieszkam od urodzenia i  pozwoliła spojrzeć na nie innymi oczami. Dlatego 
dziś chcę Ci przybliżyć, kim był i  jakiej historii był naocznym świadkiem. Historii, którą ja znam tylko 
z  książek. Pokazać Ci dzieje miejsc, które codziennie mijam... 

Pan Henryk Kucharski był Honorowym Obywatelem Teresina, człowiekiem oddanym służbie w  Stra-
ży Pożarnej, zaangażowanym w  sprawy naszej teresińskiej społeczności. Urodził się 3 stycznia 1923 roku 
w  Granicach (dzisiejsza Paprotnia), wtedy w  gminie Szymanów. W 1924 roku Jego rodzice pobudowali 
się w  nowych Granicach, na tym samym osiedlu, na którym mieszkałam. I  tu zaczęła się moja historia, 
a   Jego jeszcze trwała... Tak „zeszły się dwie epoki... Pamiętam ten mały domek... Pana Henryka, naj-
pierw pełnego sił, potem coraz bardziej zgarbionego, później z  kulami, w  końcu na wózku inwalidzkim. 
Człowiek modlitwy, co niedzielę na spotkaniu z  Panem, w  ręku trzymający różaniec. Nieprzechodzący 
obojętnie obok wizerunku Maryi w  pobliskiej kapliczce. Prawie stuletni mężczyzna, widzący wiele zła 
w  swoim życiu, ale nietracący wiary. 

Kiedyś podeszliśmy z  mężem do Niego, aby pomóc mu wrócić z kaplicy do domu. Powiedział, że ktoś 
ma po niego przyjechać, ale szybko się zgodził na naszą propozycję. Zapytał mnie o  nazwisko mego ojca i  zaraz wiedział, kim jestem. Doskonale 
orientował się, gdzie mieszkam i  kiedy rodzice pobudowali dom. Na wysokości kapliczki poprosił, by się zatrzymać i pomodlić (chociażby nie 
wysiadając z  auta). Przy nas, zawierzał Maryi całe swoje życie i wszystko co miał, swoje dzieci i  ich rodziny i  nas - jak to powiedział tych dobrych 
ludzi, którzy go podwożą do domu. Niesamowite świadectwo nie tylko wiary, ale i  pokory. Łzy wzruszenia w  oczach. Tak, być chodzącym świa-
dectwem.... Nie tylko wiary, ale wartości, które dziś już się tak zacierają. 

Bardzo utkwił w  mej pamięci obraz rysowany wspomnieniami Pana Henryka o rozstrzelaniu 20 więźniów Pawiaka. Nadszedł czas wojny. On, 
wracając z  tatą z Niepokalanowa (dostarczali mleko) zostali zatrzymani, ponieważ główną ulicą jechały auta wojskowe. Jak się później okazało 
Niemcy wieźli ofiary na rzeź. On z  ukrycia, oczami młodzieńca widział tragedię. Odebrano ludziom życie. Jeszcze nie walczył na froncie, a już 
obraz wojny go dotknął. Na dzisiejszym Skwerze Niepodległości Niemcy wypchnęli z ciężarówek więźniów. Mieli zakryte oczy. Ręce związane 
z  tyłu. Byli bosi i  w  samych koszulach. Byli ludźmi. Oprawcy odczytywali „wyrok” i  po kolei rozstrzeliwali. Pan Henryk napisał, że jeszcze długo 
na śniegu było widać ślady krwi. 

Dziś w   tym miejscu pełno śmiechu, zabawy, kolorowych świateł. Przecież życie toczy się dalej. Pomnik tylko albo i   aż. Milion razy 
go mijałam. Jednak nie rozumiałam. Dziś już inaczej patrzę na to miejsce. Siadam na ławce widzę i   czuję... Jakbym z   ukrycia obser-
wowała niczym wówczas Pan Henryk. Ilu ludzi pochłonęła ta Ziemia? Ile krwi w   niej jest? Ile ta Ziemia pamięta, ile widziała i   słysza-
ła? Jaką prawdę zna Polska Ziemia? Czy jest któraś tak umęczona? Dziś w  przededniu 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, kiedy żyje nie-
spełna 200 więźniów, czy ktoś jeszcze pamięta? Kto jeszcze pamięta? O   tych, którzy umierali, lecz wcześniej żyli, kochali i   byli kochani? 
Ocaleli... Historia niejednokrotnie próbowała ograbić ich z  godności i człowieczeństwa, jednak udało się im pozostać ludźmi do końca. Ci, któ-
rzy z  namaszczeniem i  szacunkiem traktowali kawałek chleba? Ci, którzy robili znak krzyża na maleńkiej kromce? Ci, którym niejednokrotnie 
zbrakło chleba powszedniego, ale nigdy niebiańskiego... Czy ktoś ich będzie pamiętał? Dziś? Jutro? Kto będzie pamiętał... „Dymy nad Birkenau”?  
Tęsknota. 

Teresin, rok 2020

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE TERESIŃSKIEGO 
MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO 
Z GMINY” W II POWIATOWYM KONKURSIE 

LITERACKIM „SZUFLADA ‘2021”

Polska to wielka rzecz.
Stanisław Wyspiański

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 01 grudnia 2021 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z Katarzyną Rospędowską, instruktorką 
Teresińskiego Ośrodka Kultury.

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 10 grudnia 2021 roku o  godzinie 13.10                   
rozmowa z Katarzyną Rospędowską, instruktorką 
Teresińskiego Ośrodka Kultury.

94,9 FM 102,7 FM
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21 października Elżbietowie odbyły się ćwiczenia manewrowe 
pod nazwą „Bakoma 2021”. Wzięli w nich udział, oprócz strażaków 
z Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie, również strażacy z 13 
jednostek OSP z terenu powiatu sochaczewskiego. Wśród obecnych 
jednostek były wszystkie OSP z Gminy Teresin.

  Podczas manewrów zrealizowano dwa epizody: pożar budynku 
gospodarczego z jedną osobą poszkodowaną oraz wypadek z udzia-
łem dwóch samochodów z trzema osobami poszkodowanymi. Celem 
ćwiczeń było przede wszystkich doskonalenie umiejętności prowadze-
nia i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych, z uwzględnieniem 
współdziałania jednostek z różnych gmin.

Źródło: teresin24.pl

Sprawne oświetlenie pojazdu nabiera szczególnego zna-
czenia zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Szybko za-
padający zmrok i niekorzystne warunki atmosferyczne ne-
gatywnie wpływają na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. 
Zapraszamy do wyznaczonych stacji diagnostycznych, gdzie 
bezpłatnie możecie sprawdzić stan oświetlenia swojego auta.

Akcja „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” ma na celu 
zwrócenie uwagi użytkowników na stan oświetlenia w ich po-
jazdach, w szczególności mając na uwadze obecne warunki 
drogowe. Prawidłowe działanie świateł pojazdu, a także ich 
właściwe ustawienie ma wpływ na bezpieczeństwo wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego.  Ograniczona widocz-
ność powoduje duże zagrożenie w ruchu drogowym. Sprawne  
i wyregulowane światła pojazdu pozwalają kierującemu wcze-
śniej dostrzec pieszego idącego jezdnią lub poboczem, a także 
uniknąć oślepienia kierowcy jadącego z naprzeciwka.

Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to przy złych warun-
kach atmosferycznych i niedostatecznej widoczności, wzrasta 
prawdopodobieństwo wypadku drogowego.

W ramach akcji kierowcy będą mogli sprawdzić oświe-
tlenie pojazdu 4 grudnia 2021 w  wyznaczonych stacjach 
diagnostycznych: OSKP MOTO-BOL, ul. 15 Sierpnia 110E 
w  Sochaczewie, tel. 661 406  666, PSKP BONDAR w Lisi-
cach, tel. 46 861 52 72.

Pamiętajmy, że prawidłowe działanie świateł ma wpływ na 
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego za-
równo kierujących, jak i pieszych.

Źródło: KPP w Sochaczewie

W Przedszkolu Leśna Akademia odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie – dzie-
ci z kilku grup przedszkolnych spotkały się z przedstawicielami grupy Kierowcy 
Dzieciom. Grupa działa pod skrzydłami Stowarzyszenia Klub Polskiego Trake-
ra, a jej głównym celem jest pomoc Rodzinnym Domom Dziecka i Zawodowym 
Rodzinom Zastępczym. 

Wspierają też aktywność fizyczną dzieci oraz ich bezpieczeństwo na drodze.  
I właśnie w ramach troski o lepsze bezpieczeństwo, maluchy otrzymały kamizelki 
odblaskowe. Poza tym przedszkolaki mogły wsiąść do wielkiej ciężarówki, na mo-
tocykl oraz do policyjnego radiowozu. Na spotkaniu obecni byli także policjanci  
z Teresina - sierż. szt. Anna Opęchowska-Ciak oraz sierż. szt. Paweł Błaszczyk. Nasi 
dzielnicowi prezentowali swój pojazd, a także opowiadali dzieciom o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa.

Źródło: teresin24.pl

ĆWICZENIA STRAŻACKIE „BAKOMA 2021”

TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO – POLICJANCI 
ZAPRASZAJĄ DO WYZNACZONYCH STACJI DIAGNOSTYCZNYCH

GRUPA „KIEROWCY DZIECIOM” ODWIEDZIŁA 
PRZEDSZKOLE „LEŚNA AKDEMIA”

Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz  
i który potrzebuje ciebie.

Stefan Pacek
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W dniach 1-3 października w Chęcinach odbył się III Puchar Pol-
ski kadetów w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet - IV Memo-
riał im. Ksawerego Waliszewskiego.

W zawodach tych udanie wystartował reprezentant LKS Mazowsze 
Teresin Bartłomiej Nowakowski (71 kg), przywożąc z tej wyśmienicie 
obsadzonej imprezy złoty medal. Na siódmym miejscu sklasyfikowany 
został Dawid Bielski (51 kg). Nieco gorzej wypadli Brian Kowalski (71 
kg) m. 10, Adrian Kowalski (71 kg) m. 11 oraz Patryk Kutyłowski m. 
14.

***
Podczas VI Gali Zapaśniczej i Memoriału im. Marszałka Macieja 

Płażyńskiego w Pelplinie udanie zaprezentowali się zawodnicy LKS 
Mazowsze Teresin.

    
Czternaścioro zawodników teresińskiego klubu reprezentowało gminę 
w międzynarodowym turnieju w Peplinie, który odbył się 15 i 16 paź-
dziernika. Brały w nim udział, poza polskimi, reprezentacje z Niemiec, 
Słowacji, Ukrainy i Litwy, łącznie ok. 300 zapaśników i zapaśniczek.  Po 
mocnych walkach nasi zawodnicy zdobyli tam 7 medali. Najlepszy wy-
stęp i walki odnotowali Karolina Zień (50 kg) i Dawid Bielski (52 kg), 
którzy zdobyli złote medale oraz Aleksander Bielski (68 kg), który wró-
cił do domu z medalem srebrnym. Nie mniej znaczące walki stoczyli 
pozostali, brązowi medaliści Maja Guzik (62 kg), Maja Nowakowska 
(66 kg), Seweryn Grądzik (57 kg) i Patryk Kutyłowski (75 kg). Woli 
walki nie brakowało pozostałym zawodnikom. W klasyfikacji klubowej 
chłopcy zostali sklasyfikowani na miejscu trzecim, dziewczęta nato-
miast na miejscu piątym. 

***
23 października w Nowych Iganiach odbył się Międzynarodowy 

Turniej Zapaśniczy im. Tadeusza i Zygmunta Strusów.

LKS Mazowsze Teresin wystawił mocną reprezentację na memoriał 
im. braci Strusów. Srebrne medale zdobyli: Maja Guzik (młodziczka, 
kat. 62 kg), Filip Nowakowski (młodzik, kat. 48 kg), oraz Mateusz Za-
wadzki (młodzik, kat. 57 kg). Brązowe medali zawisły na szyjach Karo-
liny Zień (młodziczka, kat. 50 kg) i Adama Łukasika (młodzik, kat. 44 
kg). Na piątym miejscu zawody zakończył Kacper Chojnacki, a Oliwia 
Wilczek była siódma.

W zawodach wystartowało 173 zawodników z Polski, a także z Ar-
menii, Słowacji, Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy.

Gratulacje!

Ogłaszamy nabór do sekcji kolarskiej 
Mazowsze Teresin. Zapraszamy dziew-
czynki i chłopców urodzonych w latach 
2006-2011. 

Prowadzimy zajęcia na świeżym 
powietrzu, a zimą w sali. 
Rodzicu, przywieź nam swoje dzieci,  
zrobimy z nich prawdziwych twardzieli.  
Napisz do nas na FB lub dzwoń 
604 958 221. Zostań jednym z nas!

KOLEJNE MEDALOWE ZDOBYCZE 
TERESIŃSKICH ZAPAŚNIKÓW

SEKCJA KOLARSKA LKS MAZOWSZE 
TERESIN ZAPRASZA

Prawdziwy patriotyzm nie może mieć na względzie interesów jednej klasy,  
ale dobro całego narodu.

     Roman Dmowski
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11 listopada na sochaczewskim placu Kościuszki zebrało się 
kilkudziesięciu miłośników aktywności fizycznej, którzy wystar-
towali w biegu na dystansie 5 km. Pierwszy na mecie pojawił się 
Tomasz Mikulski, który na co dzień trenuje w UKS Filipides Te-
resin. Imprezami towarzyszącymi III Sochaczewskiemu Biegowi 
Niepodległości były biegi dla dzieci oraz marsz nordic walking. 

III Sochaczewski Bieg Niepodległości wygrał Tomasz Mikul-
ski, który dobiegł na metę z rewelacyjnym czasem 15 minut i 11 
sekund. 

- Jestem bardzo zadowolony, ponieważ gdyby była tu równa piąt-
ka to z pewnością powalczyłbym o życiówkę. Trasa bardzo fajna, 
zwłaszcza, że lubię podbiegi - mówi zwycięzca Tomasz Mikulski. 

Tego samego dnia Tomasz Mikulski wystartował w Grodzisku 
Mazowieckim także na dystansie 5 km. To nie pierwsza i pewnie 
nie ostatnia wygrana pana Tomasza, który w tym roku był także 
najszybszy na trasie Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. 

Źródło: tusochaczew.pl
fot. Bartek Staniaszek

III SOCHACZEWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

JAN LISIECKI WICEMISTRZEM POLSKI 
MŁODZIKÓW W ŁUCZNICTWIE

13-14 listopada w hali sportowej CTS Nowa Ruda odbyły się XI Halo-
we Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie.

W zawodach wzięło udział blisko 200 zawodników z całej Polski w wie-
ku 12-14 lat. Miło nam poinformować, że wśród chłopców złoty medal  
i tytuł mistrza Polski w kategorii indywidualnej wywalczył Jan Lisiecki – 
reprezentant LKS Mazowsze Teresin. Walka była zacięta, a młodzi łucz-
nicy strzelali bardzo dobre wyniki, trzymając naprawdę wysoki poziom. 
Przypomnijmy, że przed rokiem nasz zawodnik zdobył tytuł mistrzowski. 

Zawodnikowi i jego trenerom składamy gratulacje i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Redakcja

Żaden kraj nie może być szczęśliwy, dopóki nie jest wolny,  
a nie może być wolny, dopóki nie jest silny. Ignacy Jan Paderewski



• 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.

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:

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 tytoniowych, kart telefonicznych, artykułów promocyjnych.

„STUDIO URODY” SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI Maria Grabowska Paprotnia ul. O. M. Kolbego 29, 10% zniżki na usługi 
fryzjerskie (fryzjerstwo damskie, męskie i 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,  
odmładzające, 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. 
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