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TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,  
a Nowy Rok – Dobrym Czasem. 

Konstanty Ildefons Gałczyński

Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!

Na Święta Bożego Narodzenia, w tym trudnym momencie pandemii Covid-19, 
składamy życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha i wewnętrznego spokoju. 

Niech ten wyjątkowy czas wzbudzi refleksję, życzliwość i wzajemne zrozumienie. 
Życzymy, by Nowy 2022 Rok obfitował w miłość, która sprawi, że życie będzie łatwiejsze,  

wiarę w nowe możliwości oraz nadzieję na lepsze dni. 
Niech będzie to czas wzruszenia i radości,  

spotkań i dzielenia się tym, co dla nas najcenniejsze.

Z wyrazami przyjaźni, szacunku i wielkiej sympatii

Przewodniczący Rady Gminy Teresin                   Wójt Gminy Teresin 
          Bogdan Linard                                      Marek Olechowski
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Prosto z Gminy

Sesja XLV /25.11.2021 r./

Minutą ciszy rozpoczęła się w czwartek 25 listopada XLV sesja Rady 
Gminy Teresin. W ten sposób radni uczcili pamięć zmarłego przyjaciela, 
kolegi, długoletniego pracownika Urzędu Gminy śp. Waldemara Kusia. 

Następnie miała miejsce uroczystość pożegnania odchodzącego na 
emeryturę dotychczasowego dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Marka Misiaka. Za wieloletnią pracę - w  imieniu władz 
samorządowych - podziękowania złożył wójt Marek Olechowski. 

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany w planie pracy komisji rewizyjnej. W związku z tym, że prze-
prowadzenie kontroli przychodów i wydatków OSP w Paprotni za 2020 
r. nie leży w gestii samorządu gminnego, a wójta gminy, zasadne okaza-
ło się wykreślenie pkt. 4 z planu pracy tejże komisji.

Radni postanowili przyjąć uchwałę w sprawie emisji obligacji Gmi-
ny Teresin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Jak poinformował skarbnik Agnieszka Rosa, emisja obligacji nastąpi 
w całości w 2021 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2027 - 2031. 
Wielkość emisji oraz termin wykupu poszczególnych serii ustalono, 
uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zacho-
wania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik ob-
sługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 
zawarty w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 
2021-2031, osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup 
poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający od-
powiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy. 

- Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla 
Gminy Teresin korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz moż-
liwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania 
karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania 

- uzasadniała Agnieszka Rosa.
Podjęta przez radnych uchwała jest formalnym początkiem i jedno-

cześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowują załącz-

nik nr 1 do emisji obligacji, tzn. w latach 2027-2031 zwiększają spłaty 
rat kapitałowych o kwotę 380.000,00 zł.

Zmiany w uchwale budżetowej uwzględniają autopoprawki. Jedna  
z nich zwiększa wydatki bieżące o kwotę 35.814,65 zł, tym samym 

zwiększa się deficyt do kwoty 1.202.242,21 zł. 
W związku z tymi zmianami w uchwale budżetowej zmienia się § 1 

pkt 2, § 5 oraz § 6. Dochody zostają powiększone o dotacje z Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego o kwoty: 1.547,00 zł

na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cy-
wilnego, Ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 
a także na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowe 
tj. zadania pozostałe; 110.359,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych 
na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na 
podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na 
realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych 
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie 
Dużej Rodziny; 382.991,00 zł na realizację świadczenia wychowawcze-
go, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
W wydatkach, w rozdziale - drogi gminne, zwiększone zostały wydat-
ki bieżące o kwotę 556.298,28 zł, a wydatki majątkowe o 358.982,09 zł. 
Zwiększone zostały również zadania inwestycyjne pn. „Odszkodowania 
za grunty” o kwotę 128.564,63 zł oraz „Zakup gruntów pod drogi gmin-
ne” o kwotę 300.000,00 zł. W wydatkach uwzględniono dotacje z MUW 
oraz zmiany wprowadzone na wniosek dyrektorów szkół, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sesję zakończyły informacje przewodniczącego Rady i wójta Gminy 
Teresin z ich działalności w okresie międzysesyjnym. 

20 grudnia odbyła się XLVII sesja Rady Gminy. W porządku ob-
rad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczące przyjęcia budżetu 
na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038.  
a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Pełna informacja na ten 
temat w styczniowym numerze PzG.

Redakcja

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

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

Z PRAC RADY GMINY TERESIN
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22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie 
marszałek Adam Struzik podpisał umowę z Gminą Teresin na do-
finansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 
3,4 mln zł budowy terenu rekreacyjno-parkowego w Granicach –  
Przyjazne miejsce dla mieszkańców.

Umowę z ramienia Gminy Teresin podpisali 
wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka 
Rosa. W spotkaniu wzięli również udział wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Mirosław Adam Orliński oraz Marcin 
Podsędek. Wójt Marek Olechowski podziękował 
za przekazanie 3,4 miliona złotych na wsparcie 
inwestycji. 

- To zadanie wyczekiwane przez mieszkańców od 
lat. Tak jak inne samorządy odczuwamy pogorsze-
nie sytuacji finansowej i z powodu pandemii, i z po-
wodu wzrostu cen, a także konieczności utrzymania 
wielu rzeczy w tej galopującej inflacji, więc każde 
wsparcie jest dla nas szczególnie cenne. To będzie 
park międzypokoleniowy, spełniający różne funk-
cje. Chcemy, by gromadził ludzi i dawał im moż-
liwość odpoczynku w tak trudnym czasie pandemii, 
ale jednocześnie by byli to przedstawiciele różnych 
pokoleń. Taki też projekt został stworzony. Na 
hektarowej powierzchni mają się spotykać rodzice  
z małymi dziećmi, w innej strefie seniorzy, którzy do 
dyspozycji będą mieli tężnię i możliwość różnych ak-
tywności manualnych czy sprawnościowych. Swoją 
przestrzeń i możliwość zajęć czy ćwiczeń na świe-
żym powietrzu będzie też miała młodsza i starsza 
młodzież. Będzie to wreszcie park dla całych rodzin. 
Dużą atrakcją powinien się okazać mokry plac 
zabaw, gdzie dzieci będą zraszane wodą kapiącą 
z kolorowych urządzeń, oczywiście zastosowany tu 
zostanie reżim sanitarny, zamontujemy oczyszczal-
nię jak na basenie. Na papierze to wszystko wyglą-
da dobrze, a w rzeczywistości pewnie będzie jeszcze 
lepiej. Już dziś zapraszam na otwarcie parku, które 
mam nadzieję, że nastąpi latem przyszłego roku - 
informuje wójt Marek Olechowski.

W ramach zadania wybudowane zostaną też 
inne obiekty przydatne mieszkańcom. Będzie 
budynek sanitarno-technologiczny z instalacją 
fotowoltaiczną i pompą ciepła, miejsca postojo-
we, ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz ele-
menty małej architektury i zieleni. W  projekcie 
zaplanowano zastosowanie ciekawych rozwiązań 
ekologicznych takich jak zielone ładowarki, które 
nie tylko naładują telefon, ale również umożliwią 
skorzystanie z wi-fi, czy też będzie szansa na na-
prawę roweru. Latem stosowane w parku urządze-
nia zapewnią także komfortowy odpoczynek bez 
uciążliwych owadów, ponieważ odstraszą one ko-
mary. Przez cały rok dadzą one również możliwość 
odsłuchania nagranych ciekawostek o gminie. 
Wszystkie strefy relaksu będą też dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak do-
daje wójt Olechowski plany te są imponujące, na 
miarę XXI wieku, a tak wysoka dotacja spowoduje, 
że wszystko będzie zrealizowane perfekcyjnie.

Prace przy budowie i zagospodarowaniu tere-
nów parkowych w Teresinie ruszą pełną parą na 

wiosnę przyszłego roku. Na razie wykonywane będą te działania, które 
można przeprowadzić w okresie jesienno-zimowym.

Redakcja
fot. mazovia.pl

UMOWA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY 
PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO 

W GRANICACH PODPISANA
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Podczas XLV sesji Rady Gminy 
Teresin miała miejsce uroczystość po-
żegnania odchodzącego na emeryturę 
dotychczasowego dyrektora Gminne-
go Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Marka Misiaka. Za wieloletnią pracę 

- w  imieniu władz samorządowych - 
podziękowania złożył wójt Marek Ole-
chowski. 

- Marek pracował ze mną przez wiele 
lat i to, co udało nam się razem wypra-
cować, zostało czy to w ziemi, czy na 
jej powierzchni. Z czasem zaczął tym 
wszystkim zarządzać i przyznam szcze-
rze, że nie wiem, jak radził sobie z takim 
natłokiem spraw. Zakres prac jest ogrom-
ny, bo to nie tylko drogi i kanalizacja, to 
też woda, osady, składowisko odpadów, 
sprzątanie, malowanie, dbanie o to, co 
świeci i o to, czego nie widać. Gdyby ZGK 
kulał, to i my jako gmina nie bylibyśmy 
postrzegani tak pozytywnie, tymczasem 
mieszkańcy wiedzą, że zgłaszając się do 
ZGK, mogą liczyć na sprawną interwen-
cję w kwestii przewróconego znaku czy 
konieczności usunięcia awarii.

Były dyrektor otrzymał też podzię-
kowania od przewodniczącego Rady 
Gminy Bogdana Linarda, radnych oraz 
szefów innych gminnych jednostek 

- Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Teresińskiego Ośrodka Kultury i Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Głos zabrał także Marek Misiak. Wyraził wdzięczność wobec wielu 
ciepłych słów, jakie padły w jego stronę oraz podziękowania za otrzy-
mane prezenty.

- Zacząłem pracę w samorządzie w 1991 roku, w ZGK przepracowa-
łem 15 lat bez dnia zwolnienia lekarskiego. Przez te blisko 30 lat miałem 
okazję współpracować z ogromną rzeszą ludzi. Szczególne podziękowania 
dla wójta Marka Olechowskiego, który zawsze wspierał mnie. Zrobiliśmy 
razem wiele dobrych rzeczy, które wpłynęły na wizerunek zakładu. Pra-
gnę podziękować również przewodniczącemu i radzie, ale też sołtysom, 

którzy informowali o tym, czego potrzeba mieszkańcom. Dziękuję też sa-
mym mieszkańcom za te krytyczne i pozytywne sugestie, które napływały 
do mnie. Jedne i drugie mobilizowały mnie i moją załogę do lepszej pracy. 
Dziękuję moim pracownikom, którzy są dla mnie wzorem i na których 
zawsze mogłem liczyć. To oni budowali wizerunek zakładu, ciężko na to 
pracując, a ja tylko tym zakładem zarządzałem.

I my jako redakcja, z okazji przejścia na emeryturę, życzymy panu 
Markowi Misiakowi dużo spokoju, pięknych chwil spędzonych w ro-
dzinnym gronie i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za zaangażowanie 
w rozwój naszej gminy. 

Redakcja

OGŁOSZENIE
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia 
wodomierza głównego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.
Wodomierze należy obowiązkowo chronić przed wpływem ujemnej temperatury. Odpowiedzialni za to są właści-
ciele budynków. Jeśli wodomierz zamarznie, to oni poniosą koszt naprawy i jego wymiany.
Temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest wodomierz, nie może być niższa niż 4 stopnie Celsju-
sza. Licznik wody można osłonić styropianem, matą izolacyjną lub wełną mineralną, tak, aby okienko odczytowe 
było widoczne. Zabezpieczyć trzeba także rury wodociągowe. W tym przypadku skuteczne są otuliny z pianki 
poliuretanowej.

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Teresinie

DYREKTOR GZGK MAREK MISIAK 
PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ
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GZGK/24H 
ROZMOWA Z MARKIEM JAWORSKIM, NOWO 

POWOŁANYM DYREKTOREM GMINNEGO ZAKŁADU 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE, część 1

Prosto z Gminy: Rozmawiamy 28 listopada 2021 roku. Jest Pan świeżo 
upieczonym dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tere-
sinie. Czy zdążył się już Pan oswoić z nowymi obowiązkami? 

Marek Jaworski: Na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Teresinie powołany zostałem przez wójta Marka Olechowskiego 
dosłownie przedwczoraj bo 26 listopada tego roku. Problemy gospodarki komu-
nalnej nieźle poznałem pełniąc przez 14 lat funkcję zastępcy wójta. Od 2018 roku 
miałem bezpośredni nadzór nad tym Zakładem. Sporo wiedziałem, choć pewnie 
dużo nowych wyzwań przede mną. Kontakt z urządzeniami i infrastrukturą ko-
munalną to też dla mnie bardzo okazja do odświeżenia sobie niektórych umie-
jętności nabytych przed laty w Technikum Mechanicznym. Przejąłem Zakład  
w dobrej kondycji i ze świetną załogą kierowaną przez dyrektora Marka Misiaka. 

PzG: Jest Pan szefem jednego z najbardziej strategicznych, dla funkcjono-
wania miejscowej społeczności, zakładów. Czuje Pan odpowiedzialność?

MJ: Nie bez przesady określił Pan Zakład Gospodarki Komunalnej jednym 
z najbardziej strategicznych.  Blisko 150 gminnych dróg, 3 oczyszczalnie ścieków 
plus jedna w budowie, ponad 40 km kanalizacji sanitarnej, 4 stacje uzdatniania 
wody, ponad 200 km sieci wodociągowej, Punkt Selektywnej Zbiórki Komunalnej, 
8 placów zabaw, tereny zielone, drogi i pasy drogowe, oznakowanie ulic poziome  
i pionowe. GZGK odpowiada wszak za podstawowe sprawy bytowe mieszkańców: 
dostarczanie dobrej jakości wody dla mieszkańców i  miejscowych firm, odbiór  
i prawidłową gospodarkę ściekami, dbanie o sprawność komunalnej infrastruktu-
ry, bieżące utrzymywanie gminnych dróg a zimą przejezdności, a także za ogólny 
ład i porządek na terenie gminy. Do tego dochodzi pomoc Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w przeprowadzkach swoich podopiecznych, pomoc Urzędowi Gminy, 
sołectwom, TOK-owi i GOSiR-owi w  logistycznym przygotowywaniu uroczy-
stości patriotycznych, festynów i zawodów sportowych, współpraca ze szkołami  
w akcji ,, Sprzątania świata’’, z Ochroną Środowiska i jednostkami OSP w za-
kresie ,,zielonej gospodarki’’, współpraca z  Sądem Rejonowym w Sochaczewie  
w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych,  Powiatowym Inspektoratem 
Sanitarnym, Powiatowym Zarządem Dróg, Powiatowym Urzędem Pracy, Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, PGW Wody Polskie, Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska, Policją…. Wystarczy? Reasumując: łatwiej 
chyba wymienić te dziedziny naszego lokalnego życia, którymi Zakład się nie 
zajmuje. Aby zapewnić mieszkańcom i miejscowym podmiotom gospodarczym 
bieżącą wodę i odbiór ścieków Zakład Komunalny praktycznie pracuje w systemie 
24h/dobę. Całodobowe, prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody jest tu absolutnie niezbędne. To są priorytety bezdyskusyjne.  
O każdej porze może zdarzyć się awaria. W tej robocie nie da się wyłączyć telefo-
nu służbowego na noc. Zwłaszcza w sezonie zimowym przyzwyczajam się też do 
stałego objazdu dróg oraz śledzenia całodobowej i przynajmniej tygodniowej pro-
gnozy pogody; aby drogi utrzymać w stanie przejezdności od samego rana, służby 
komunalne ruszają w teren kilka godzin wcześniej. 

PzG: Jaką perspektywę rozwoju widzi Pan przed GZGK w Teresinie?
MJ: Mój poprzednik  mocno postawił na usprzętowienie Zakładu i fachową 

kadrę. W tej materii rewolucji nie przewiduję, choć pewne ruchy organizacyjne 
powinny nastąpić. Przed Zakładem coraz więcej zadań i wyzwań. Perspektywa 
budowy tunelu w ciągu drogi powiatowej i generalna zmiana układu komunika-
cyjnego w centrum Teresina wymaga od naszego Zakładu najwyższej sprawno-
ści.  Jeszcze większym wyzwaniem jest koordynacja działań infrastrukturalnych 
związanych z rządowymi planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego 
,,Solidarność’’. Cały czas trwa dobra passa Teresina w przyciąganiu nowych in-
westorów, stawiających lokalnym samorządom coraz wyższą poprzeczkę. Dawno 
skończyły się czasy, gdy inwestorom wystarczył tylko przysłowiowy kawałek ziemi 
pod budowę. Dziś ci, którzy lokują duży kapitał w gminie wymagają od miejsco-
wych włodarzy dobrych miejscowych rozwiązań planistycznych, przewidywalnej 
polityki podatkowej oraz odpowiednich mediów dla prowadzenia swojej działal-
ności: energii wysokich mocy, dobrych dróg, szybkiego internetu i odpowiednich 
parametrów wody (ilości i jakości). Prawdopodobnie już w przyszłym roku po-
wstanie Park Granice, który będzie w zarządzie Komunalnego Zakładu. To wy-
sokie poprzeczki przed GZGK. Do tego bieżąca robota, o której mówiłem wyżej. 
Choć Teresin podoba się naszym gościom i turystom, to marzy mi się poprawa 
jego estetyki. Świetny przykład dała lokalna społeczność liftingując przystanki 
autobusowe przy ulicy Pałacowej w Serokach. Trudno jest jednak walczyć z dość 
powszechnym wandalizmem: wiele energii i pieniędzy pochłania przywrócenie 
naszym ulicom i jej oznakowaniu  normalnego wyglądu, zwłaszcza po niektórych 
weekendach. Stawiam na edukację ekologiczną, lepszą współpracę ze szkołami  

i przedszkolami. Zawsze też mogę liczyć na wsparcie moich niezawodnych senio-
rów z teresińskiego Klubu ,, Radosna Jesień’’. Resztę pokaże czas…

PzG: Co od momentu objęcia tej funkcji było największym wyzwaniem  
w Pańskiej pracy?

MJ: Stałym wyzwaniem dla Zakładu są zdarzające się praktycznie o każdej 
porze doby i każdej porze roku awarie sieci wodno-kanalizacyjnej. Wszystko co 
jest w ciągłej eksploatacji podlega zużywaniu się, po prostu psuje się. Szefowanie 
GZGK wymaga dużej sprawności organizacyjnej, tu decyzje trzeba podejmować 
błyskawicznie. Mając przecież zawsze ograniczone zasoby ludzkie i materiałowe 
trzeba w jednym praktycznie czasie np. usunąć wodną czy kanalizacyjną awarię, 
skierować brygadę do pilnej naprawy uszkodzonego znaku drogowego, zakleić 
niebezpieczną dziurę w drodze czy przywrócić właściwą jakość dostarczanej wody. 
Ogromnym wyzwaniem dla służb komunalnych jest sezon zimowy; tu zawsze jest 
wielka niewiadoma jaka będzie aura i jak sprawnie zapewnić mieszkańcom od-
powiedni stan dróg.

PzG: Jaką wodę pijemy? Z jakich warstw pochodzi i czy mamy zagwaranto-
waną jej odpowiednią jakość?

MJ: Na terenie gminy istnieją cztery stacje uzdatniania wody: Maurycew, 
Piasecznica, Seroki, Granice. Uzdatniona woda docierająca do naszych domów 
czerpana jest z utworów czwartorzędowych. Najstarsza SUW Maurycew pobiera 
wodę z dwóch studni o głębokości 47 m i 42 m. Najgłębszą studnię - 55 metrów 

- posiada SUW Piasecznica, pozostałe (Granice, Maurycew i Piasecznica) od po-
ziomu 33,5 m do 47 m. Obecnie rozstrzygany jest przetarg na kompleksową mo-
dernizację stacji Teresin przy ulicy Świętokrzyskiej, zwaną potocznie SUW Elter. 
Oddanie tej stacji jest niezbędne w związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem 
na wodę przez nowe gospodarstwa domowe oraz inwestujące na naszym terenie 
duże firmy. Docelowo SUW Teresin ma osiągnąć wydajność 660 metrów sześcien-
nych na dobę. Jakość dostarczanej wody z naszych stacji jest pod bieżącą kontro-
lą służb sochaczewskiego Sanepidu i badana w  naszych Stacjach Uzdatniania 
i jednostkach organizacyjnych. Najlepszymi strażnikami jakości naszej wody są 
jednak mieszkańcy, alarmujący, gdy coś jest nie tak.

PzG: Na świecie dobrej jakości woda staje się towarem coraz bardziej po-
szukiwanym. W  Polsce także. Czy może Pan zagwarantować mieszkańcom 
gminy, że w najbliższych latach jej nie zabraknie?

MJ: We współczesnym świecie dostęp do wody staje się wyzwaniem cywiliza-
cyjnym. Suchy rok 2019 pokazał nam dobitnie, jaka jest obecnie kondycja wodna 
nie tylko naszego kraju. Wody jest coraz mniej i na razie nic nie wskazuje, aby  
w niedalekiej przyszłości było zdecydowanie lepiej. Klimatolodzy i hydrolodzy biją 
na alarm: ocieplanie się klimatu, suche zimy, małe ilości opadów, coraz bardziej 
intensywna gospodarka wodna powodują stepowienie naszej planety. Musimy 
wszyscy nauczyć się traktować wodę jako wyjątkowe dobro. Stąd nasze apele 
w sezonie letnim o oszczędzanie wody. Mniej podlewany ogródek jest niczym przy 
braku bieżącej wody w kranach.

Rozmawiał Tomasz Daczko

Druga część rozmowy w styczniowym numerze PzG.
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Prosto z Gminy

Chcąc zachować pamięć o legendarnym dyrektorze Zespołu Szkół 
im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresi-
nie śp. Stanisławie Wójciku, Rada Rodziców, obecny dyrektor szkoły, 
ale przede wszystkim uczniowie i ich przyjaciele, rozpoczęli realizację 
projektu „MALCZAN”, którego celem jest gruntowny remont „malu-
cha” należącego niegdyś do założyciela teresińskiego Zespołu Szkół.

Pan Stanisław Wójcik (1942 – 2016)  - twórca teresińskiej szkoły 
rolniczej i wieloletni jej dyrektor, był cenionym pedagogiem i wycho-
wawcą wielu pokoleń młodzieży. Znany był także ze swojej działalności 
społecznej oraz inicjowania ciekawych lokalnych projektów. Uhono-
rowano go wieloma odznaczeniami, w tym m.in. „Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej”, odznaką „Opiekun miejsc Pamięci Narodowej”  
i odznaką „Za zasługi dla województwa skierniewickiego”. W 2002 roku 
otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Teresin”.  Jego imię 
nosi stadion gminny w Teresinie. Pan Stanisław przez wiele lat, aż do 
śmierci, bardzo mocno angażował się w sprawy związane z edukacją  
i sportem.  Jako wielki sympatyk oraz kibic wspierał działaczy oraz za-
wodników miejscowego klubu sportowego. Można go było spotkać na 
stadionie podczas wielu rozgrywek czy to młodzieżowych, czy doro-
słych. Zawsze znajdował czas na powiedzenie dobrego słowa, jak i kon-

struktywną krytykę.  Dostrzegał w sporcie prostą drogę do właściwego 
wychowania młodego pokolenia i przygotowania go do dorosłego życia.

Pamięć o nim, poprzez realizację niezwykłego projektu, chce pod-
trzymać społeczność Zespołu Szkół w Teresinie. Stąd zrodził się pomysł 
odrestaurowania „malucha”, którym dyrektor Wójcik jeździł do pracy 
i co ciekawe „patrolował” okolice szkoły i zawracał na zajęcia szkolne 
uczniów, gdy ci zbytnio nie spieszyli się na nie. Fiat 126p wiele lat prze-
stał w garażu, a teraz odzyska drugie życie. Przejdzie gruntowny remont 
i odzyska swój dawny blask. Realizację projektu swoim patronatem ob-
jęły władze powiatu sochaczewskiego. -  Projekt od razu wzbudził na-
sze zainteresowanie, postanowiliśmy sfinansować jego realizację. Zresztą  
z tego co wiem, społeczność gminy również gorąco przyklaskuje tej nad-
zwyczaj interesującej idei - informuje Tadeusz Głuchowski, wicestarosta 
sochaczewski.

W projekt zaangażowały się także Stowarzyszenie „Sochaczewskie 
Fiaty 126p” oraz firma AK GRAFIIX.  -  Mamy nadzieję, że ten mały 
kawałek historii będzie dla wielu osób powrotem do przeszłości - mówią 
wychowankowie szkoły. 

Swój udział w projekcie mają także dyrektor szkoły Krzysztof Pa-
radowski, Kamila Szadkowska - przewodnicząca Rady Rodziców ZS  
w Teresinie, jej zastępczyni Angelika Karnowska, Radosław Szwarczew-
ski - główny mechanik, Kacper Szadkowski odpowiedzialny za sprawy 
marketingowe oraz Marcin Odolczyk, rzecznik prasowy Starostwa, wie-
loletni nauczyciel w ZS w Teresinie. Wszelkie informacje na temat pro-
jektu można znaleźć na stronie www.projektmalczan.pl. 

W ostatnim czasie maluch przeszedł pierwszy etap metamorfo-
zy. - Prężnie i z dużym zaangażowaniem działamy dalej. W ostatnich 
tygodniach wykonaliśmy wiele pracy: piaskowanie karoserii, wycięcie 
skorodowanych elementów, prace blacharskie. W ten sposób przygoto-
waliśmy samochód do lakierowania - donoszą młodzi mechanicy.

Pomysłodawcy projektu zachęcają do aktywnego włączenia się w re-
alizację zadania. Postępy prac będą systematycznie prezentowane na 
faceobookowym profilu ZS w Teresinie. Akcję można wesprzeć, wpła-
cając środki na ten cel na konto należące do Rady Rodziców ZS w Tere-
sinie. Jego numer to: 44 9284 0005 0013 0824 2000 0010. Wpłaty należy 
opatrzyć dopiskiem „Projekt Malczan”. Zachęcamy do wsparcia tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia.

Redakcja
fot. ZS w Teresinie

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. DRUGIE ŻYCIE 
FIATA 126p DYREKTORA STANISŁAWA WÓJCIKA
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Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za je-
den z najbardziej wiarygodnych w Polsce. W tym roku nasza gmina 
znalazła się na piątym miejscu wśród gmin wiejskich z  Mazowsza  
i na 38. miejscu spośród 1533 gmin wiejskich ujętych w zestawieniu. 
Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają 
o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Ka-
pituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W  jej 
skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, orga-
nizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji 

„Rzeczpospolitej”.
Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking ten weryfi-

kuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrów-
noważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych 
kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwało-
ści społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie rankingsamorzadow.rp.pl

Redakcja
Grafika: rp.pl

Wójt Marek Olechowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Kaźmierczak oraz dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cie-
śniewski oddali hołd zamordowanym przez Niemców 20 więźniom Pawiaka. 

78 lat temu rozegrała się wielka tragedia. 1 grudnia 1943 roku w odwecie za wysadzenie w pobliżu ówczesnej stacji kolejowej Szymanów nie-
mieckiego transportu wojennego, hitlerowcy przywieźli z Pawiaka do Teresina 20 więźniów, Polaków pochodzących z okolic Sochaczewa. Rozstrze-
lali ich obok torów kolejowych. Miało to być skuteczną przestrogą dla miejscowej ludności przed podobnymi akcjami. Rozstrzelanych wywieziono 
w nieznane dotąd miejsce. Co roku z tej okazji mieszkańcy gminy Teresin oddają hołd i otaczają modlitewną pamięcią poległych Bohaterów.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji ofiar hitlerowskiej zbrodni w niepokalanowskiej bazylice. Nabożeństwu przewodniczył 
o. Andrzej Kaliściak OFMConv. Po mszy zebrani udali się na przydworcowy Skwer Niepodległości, aby złożyć kwiaty przy Pomniku 20 Więźniów 
z Pawiaka. Przypomnijmy, że przebudowany w 2010 roku monument został zaprojektowany przez Jarosława Trojanowskiego i Klarę Zawadzką. 
Trzymetrowy krzyż nawiązuje do najwyższej ofiary - życia, złożonego na ołtarzu Ojczyzny. Symbolika fragmentu bramy i kolczastego drutu stanowi 
nawiązanie do Pawiaka, miejsca, skąd przewiezieni zostali więźniowie. Z kolei prowadzące do pomnika tory kolejowe symbolizują okoliczności 
zamachu na niemiecki pociąg wojskowy. Kwiaty złożyli wójt gminy Teresin Marek Olechowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Kaźmier-
czak, a także dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury Mariusz Cieśniewski. Ze względu na panującą pandemię ograniczona została w sposób zde-
cydowany liczba uczestników, organizatorzy zrezygnowali również z udziału pocztów sztandarowych miejscowych szkół i jednostek ochotniczych 
straży pożarnych. 

Redakcja 

RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ”. 
GMINA TERESIN 38. W KRAJU I 5. NA MAZOWSZU.

78. ROCZNICA EGZEKUCJI W TERESINIE
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Przedstawiamy drugi tekst uhonorowany wyróżnieniem specjalnym naszej redakcji.

Szczery, prawdziwy, bezpretensjonalny tekst o naszej aktualnej rzeczywistości, który ostatecznie jednak podnosi na duchu. Autorka pokazuje, że nie wszystko jest 
czarno-białe. Dostrzega także wiele odcieni szarości. Zderzenie polskiej codzienności z chrześcijańską nauką miłości bliźniego, daje wiele do myślenia. Autorka nie 
oburza się, ale chciałaby zrozumieć, dlaczego jest, jak jest. Opisuje więc historie z życia wzięte i uczucia swoich bohaterów po to, żebyśmy w końcu zrozumieli, że tu 
i teraz (w Polsce) nie ma dobrej (właściwej) odpowiedzi na postawione pytania, bo „łatwo przychodzi nam pięknie mówić, trudniej, jeżeli życie mówi sprawdzam”.

/z recenzji jurora/
Anna Gogół
Gdzie są granice? 

W naszym ogrodzie bogactwo dzikich barw wydaje się nie znać granic. Słońce opromienia ugięte pod ciężarem dojrzałości słoneczniki. Marcinki, z twarzą 
nieco przyrumienioną od porannej ostrej świeżości, patrzą wprost w niebo. Nietrudno spotkać tu spóźnione lawendy i tryskające młodością nagietki, dla któ-
rych jesień jest jakby nieobecna. Misternie utkane pajęczyny, prześwietlane mocnymi strumieniami spadającymi wprost ze środka układu słonecznego, próbują 
udawać witraże. Opustoszały taras zachęca ciszą i spokojem do ukrycia się pod sofką spadające zewsząd liście. Leniwe koty czekają okazji, aby niezauważone 
mogły wylegiwać się na drewnianych stołach, przy których latem przesiadywali niespieszni, często przypadkowi goście, zostawiający w pustej filiżance po zioło-
wej herbacie historię swojego życia. Wszystko pachnie tutaj pracą rąk, bezgraniczną otwartością, głęboką szczerością i pasją. Czasami ktoś, o coś zapyta, czymś 
się zachwyci. Zdarzają się rozmowy zapadające głęboko, ale i takie, które pozostają niedokończone. Podczas takich na pozór beztroskich spacerów i przygoto-
wań do nieuniknionych, a ciągle odwlekanych jesiennych porządków, myśli biegną w głowie niczym film. Nie sposób uciec od refleksji, rozmyślań i wspomnień. 

Z wczesnego dzieciństwa zapamiętałam młodych księży, którzy nauczali religii w domach starszych samotnych babć na roztoczańskiej wsi pachnącej po-
ziomkami, igliwiem i spadziowym miodem. Czas nie zatarł śladów tej edukacji. Podczas moich życiowych wędrówek pielgrzymkowymi, oazowymi czy klasz-
tornymi ścieżkami nie znalazłam ważniejszej prawdy wiary. To moi pierwsi katecheci mówili o miłości do Boga i Bliźniego. Wskazywali drogę do Boga przez 
człowieka. Nigdy inaczej. Pamiętam, jak kiedyś młody wikary powiedział: 

- Jeżeli nie będziesz wiedziała, co zrobić w jakiejś trudnej sytuacji, to pomyśl, co zrobiłby Jezus na twoim miejscu. Zobaczysz, że znajdziesz drogę. 
Od tamtej pory minęło niemal półwiecze, a ja w sercu noszę te proste, rzec można, nauki. Spotkałam w tym czasie wielu ważnych dla mnie ludzi, takich  

z którymi jest mi po drodze. Trudniej jednak podążać za kimś, kto nie widzi już szans na dobro, nie dostrzega autorytetów. 
Pewnego dnia na progu własnego domu usłyszałam: 

- Wie pani, to wszystko, co się teraz dzieje, to całe zło, to wina tych senty-
mentalnych kazań, które kiedyś głoszono w kościele. Dzisiaj kościół inaczej 
naucza. Liczy się rozum. Nie zrozumiałam tej różnicy. Próbuję znaleźć wy-
jaśnienie. Nie znajduję. I przypomniała mi się inna historia. 

- Wie pani, poszedłem do sklepu, a tam, wie pani, wszyscy się znają i wszyst-
ko wiedzą. Pytają mnie: 

- Jak ty nie bałeś się przyjąć pod swój dach obcego człowieka? 
Mówię im: 

- A co miałem się bać? Do pracy przyjechał, nie ma gdzie mieszkać, czego 
miałem się bać? 

- Nie znasz go, może to jakiś pijak? 
- Nie znam. Pijak nie pijak, do pracy przyjechał, nie ma gdzie mieszkać, więc 
go przyjąłem! 

Myślę o tej sytuacji bardzo często. Zastanawiam się, gdzie jest tutaj gra-
nica pomiędzy rozumem, a sentymentem? A może droga do Boga wiodła 
przez drugiego człowieka. Tego, który zapukał do drzwi w ponury zimowy 
wieczór. Kompletnie nikomu nieznany. I zamieszkał w oparciu tylko i aż  
o słowo. Trudna decyzja. 

Kiedyś dane mi było usłyszeć pewnego wielkiego dla mnie mówcę: 
- Droga do miłości nie jest łatwa, często wiedzie pod wiatr, niekiedy pod 
górę. 

Łatwo przychodzi nam pięknie mówić, trudniej, jeżeli życie mówi 
sprawdzam. Trudnych pytań coraz więcej. 

- Wiesz mamo, mieliśmy dziś na lekcji o reformacji w kościele. Zastanawiam 
się, dlaczego my na religii zawsze słyszymy, że wszystko jest idealne. Dla-
czego nikt nam nigdy nie mówi, że nie zawsze było i jest idealnie? 

A innego dnia: 
- Możesz mi wytłumaczyć co się dzieje na granicy z Białorusią? Ciągle słyszę, 
że jestem zbyt mała, żeby to zrozumieć. Bo to jest trudne. Wytłumacz mi 
tak, żebym zrozumiała. Tłumaczę. 

- Mamo, na naszych oczach dzieje się ludobójstwo. A my nic…. 
Gdzie jest granica? Człowieczeństwo, przyzwoitość czy godność przy-

krywa się dziś zupełnie czymś niezrozumiałym. Granica naszej wrażliwości 
i odwagi przesuwa się każdego dnia. Coraz mniej szokują nas informacje 
o zubożałych w wartości odżywcze pomidorach, zmodyfikowanych dla na-
szej wygody. Gorzką prawdę o uprawie kakaowca grubo otuloną aksamitną 
słodyczą bez wahania połykamy jako dawkę luksusu. Przyzwyczajamy się 
do hejtu, zła, bylejakości. Tłumaczymy się bezsilnością i niemocą. W tym 
wszystkim udziela nam się frustracja innych. Tracimy siebie samych. 

Świat nie został jeszcze utracony. Wszystko jest jeszcze w naszych rę-
kach. Warto zapytać sumienia, jak się ma i gdzie są granice. Moje granice. 
A może są otwarte? A nad ich bezpieczeństwem czuwa serce i rozum, gdzie 
droga do wartości najwyższych wiedzie poprzez drugiego człowieka?

II POWIATOWY KONKURS LITERACKI „SZUFLADA” ‘21
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C O  S Ł Y C H A Ć  U  S E N I O R Ó W ?

Moi Drodzy, Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora!
Za nami kolejny pandemiczny rok. Pomimo różnych ograniczeń, udało nam się spotykać  

i nie zaprzestać działalności. To bardzo dobrze! O tym, co działo się w ciągu mijającego już 
roku, pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach naszej gazetki, warto jednak wspomnieć cho-
ciażby o wczasach w Krynicy Morskiej, kontynuacji spotkań muzycznych, Senioriadzie w So-
chaczewie, projekcie „Kulinarne pasje, podaj dalej”. W tym miejscu pragnę jeszcze raz serdecz-
nie podziękować całemu Zarządowi za zaangażowanie w przygotowanie spotkania kończącego 
nasz projekt, seniorom, którzy zaprezentowali swoje potrawy do Przepiśnika, ale też koleżance 
Grażynie Wójcik za przygotowanie ogromnej porcji sałatki, była pyszna, Danusi Kazaneckiej 
za roladę ze schabu.

Na naszym ostatnim w tym roku zebraniu, przy opłatku, złożyliśmy sobie życzenia 
świąteczne. Dbajmy o swoje zdrowie i bądźmy aktywni. Okres Bożego Narodzenia to czas 
obdarowywania innych. Na koniec zacytuję angielskiego duchownego i historyka Thomasa 
Fullera, który napisał: „Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten, kto pomaga”.

Bożena Dentko

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

Kochani Seniorzy!

Niech gwiazda Betlejemska i magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniosą Wam i Waszym bliskim radość i spokój, 

a Nowy Rok nadzieję na lepsze jutro. 
Niechaj każda chwila najpiękniejszych ze Świąt żyje własnym pięknem, 
a nadchodzący Nowy 2022 Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością

 i szczęściem, a także satysfakcją z własnych marzeń i dokonań.

Prezes Klubu Seniorów
Henryka Jaworska
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Szast-prast - i znów zima! Jaka będzie w tym roku? Tego chyba nie wie nikt. Ostatnio bywa bardzo kapryśna. To deszcz, to śnieg, który szybko 
topnieje, to mróz bez śniegu. Nikt nie tęskni za „zimą stulecia”, ale przydałoby się trochę szronu na gałązkach i białego puchu na polach. Oprócz 
marzeń o prawdziwej zimie mam jeszcze wspomnienia utrwalone na zdjęciach. Zrobiłam ich wiele, oto niektóre z nich: kwiatek narysowany paty-
kiem na oprószonym śniegiem stole ogrodowym, dzięcioł na słonince dla sikorek, brama wjazdowa w świetle latarni, walczący z odwilżą bałwan  
i inne cuda natury. 

Mam nadzieję, że nawet, jeśli zima będzie krótka, to uda mi się utrwalić na zdjęciach jej czar. 
Jagoda Kierzkowska

C O  S Ł Y C H A Ć  U  S E N I O R Ó W ?

Prosto z Gminy10

Nasza poetka Teresa Zdanowicz ze swoimi poetycki przemyśleniami 
o teraźniejszości i nadziei oraz cudeńka na choinkę w wykonaniu 
Marii Zduńskiej.

Teresa Zdanowicz
Tak mało radości

Mijamy się ulicą jeden obok drugiego 
zasępieni, dalecy myślami,
Na twarzach zamyślenie, może nawet zmartwienie,  
które nas dotyka.
Wymuszony uśmiech, spojrzenie i kilka słów  
rzuconych czasami.
To nasz w tym czasie niepokój,  
który zapewne niejednego spotyka.

Świat nas zmienia, odsuwa,  
coraz bardziej od siebie oddala.
Bo nie stać już nas na miłe spojrzenia 
i zwykłe uśmiechy.
Gdy znów wraca czas obaw, lęków, 
który nas ciągle przywala.
Jak możemy w tym wytrwać, jak normalnie 
się cieszyć?

Więc choć w tym trudnym, pandemicznym 
czasie znów żyjemy.
Bądźmy dla siebie mili, przyjaźni 

- to otuchę przyniesie. 
Bo kiedy się wspierać, pocieszać 
i szanować zawsze będziemy.
Wszystko będzie inne, ochocze i łatwiejsze 

- ku naszej uciesze.

Idą Święta Bożego Narodzenia - czas miłości, 
pokoju i dobra wszelkiego,
Które nas umocni, przymnażając wiary, 
dając wiele nadziei.
Niosąc w każdy dom Boże łaski  
od Dzieciątka Narodzonego.
Byśmy w duchu Tej Miłości i z pokora 
do swych serc Go przyjęli.

Dawajmy bliźniemu trochę radości.
Nie tylko czasami i od Święta,
Bo ona zrodzi w nas tyle miłości,
A dobro się zawsze długo pamięta.

Gwiazdo Betlejemska świeć zawsze nad nami.
I nie gaśnij, gdy przyjdzie na upaść na duchu,
Byśmy Twoim blaskiem byli umacniani
I mogli w tej wierze podziękować Bogu.

FOTOGRAFIA – MOJA PASJA
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Kochani!  Przed nami okres Bożego Narodzenia. Tradycja dwunastu 
potraw na kolacji wigilijnej jest niemałym wyzwaniem. Nasze koleżanki 
polecają swoje przepisy na potrawy na stół wigilijny.

Przepis na śledzie poleca Jadwiga Durczak, a do upieczenia świątecz-
nych pierniczków zachęca Teresa Goszcz.

Śledzie w dwóch wersjach

Wersja podstawowa
Wymoczone śledzie skropić octem, odcedzić na sitku, płaty śledzio-

we pokroić po skosie na kawałki 2-3 centymetry. Cebulę drobno po-
kroić w kostkę, przelać gotującą wodą na sitku, /niekoniecznie/, włożyć 
część do naczynia, w którym będą śledzie. Układać warstwami śledzie 
i cebulę, dodać kilka ziaren ziela angielskiego, liście laurowe, posypać 
świeżo zmielonym pieprzem najlepiej kolorowym i polać wszystko ole-
jem, wymieszać. Przenieść do chłodnego miejsca.

Wersja poszerzona
Do tak przygotowanych śledzi (jak wyżej) można dodać świeży po-

krojony koper zielony i suszoną żurawinę, wszystko wymieszać i odsta-
wić na kilka minut, aby nabrało smaku z kopru i żurawiny - ta wersja 
jest dla smakoszy!

Życzę smacznego!
 Jadwiga Durczak

Pierniczki

Składniki
1 kg mąki
25 dkg miodu
25 dkg cukru
1 kostka margaryny
3 jajka
3 czubate łyżki kakao
1 łyżeczka amoniaku spożywczego
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżeczki przyprawy do pierników

Wykonanie:
Do roztopionej margaryny dodajemy cukier, miód i przyprawę do 

pierników. Gotujemy do momentu rozpuszczenia wszystkich składni-
ków, studzimy. Po wystudzeniu dodajemy mąkę, sodę amoniak, kakao 
i jajka i zagniatamy ciasto. Ciasto powinno być miękkie. Przygotowane 
ciasto wałkujemy na około 1 cm grubości, foremkami wykrawamy pier-
niczki (różne kształty). Przygotowane pierniczki układamy na papierze 
do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 180 stopni od 10 do 20 minut. 
Wystudzone pierniczki dekorujemy według własnych pomysłów np. lu-
krem.

Smacznego!
Teresa Goszcz

C O  S Ł Y C H A Ć  U  S E N I O R Ó W ?

Wigilia z łacińskiego vigiliare, vigilia oznacza czuwanie, wartowanie czy 
straż nocną. W kościele katolickim przyjęto tak określać dzień poprzedza-
jący Boże Narodzenie. Wigilia kojarzona jest powszechnie z uroczystą, po-
stną wieczerzą. Dzień ten uznawany jest przez wielu za wyjątkowy. Pachnie 
świeżą choinką i domowymi potrawami przygotowywanymi bardzo często 
według rodzinnych receptur, które przekazywane są z pokolenia na pokole-
nia. Niezwykle pracochłonne, domowe, pachnące tradycją, wspomnieniami  
i miłością domu rodzinnego. Tworzą zarówno wspomnienia jak też umac-
niają więzy rodzinne. Potrawy wigilijne mają swoją historię, ale także każda 
z nich ma przypisaną symbolikę. Wśród dwunastu, które uważa się za obo-
wiązkowe, w wielu regionach kraju spożywane są kluski z makiem. Dawniej 
mak   uprawiany był niemal w każdym gospodarstwie. Wierzono, że pach-
nące, drobne, niebiesko-szare nasionka przyniosą rodzinie dobrobyt. W wie-
lu domach do dziś na drewnianej stolnicy zagniata się ciasto makaronowe,  
z którego rozwałkowuje się okrągłe placki. Osusza się je rozkładając na bia-
łych obrusach. Następnie kroi i gotuje sprężyste kluseczki pachnące mąką  
i pracą rąk. Mak moczy się przez całą noc a po odsączeniu wkłada do doni-
cy i uciera drewnianym wałkiem. Tak jak kiedyś babcia siedząca na środku 

izby, która niemal rytualnie przygotowywała mak do klusek. Słodzi się ten 
utarty mak prawdziwym miodem, dodaje rodzynki, czasami wiśnie i miesza  
z kluskami jeszcze niekiedy lekko ciepłymi. Niezapomniany smak dzieciństwa  
i domu rodzinnego warto ukryć w głębi serca, aby można było wracać ciepły-
mi myślami do tych wyjątkowych wieczerzy i tworzyć je na nowo dla swoich 
najbliższych. Z troską i miłością. 
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I znowu mam przyjemność powitać wszystkich Seniorów i ich Sympatyków.  Mimo trudnego czasu i obostrzeń, usiłujemy w jakiś sposób 
sobie radzić i ostrożnie organizować życie towarzyskie.  Z ważniejszych naszych ostatnich wydarzeń - w listopadzie zostaliśmy zaproszeni przez 
Sochaczewskie Koło Seniorów na Senioriadę. W ubiegłym roku Senioriada nie odbyła się ze względów na szalejącą pandemię. W tym roku zde-
cydowano się zorganizować takową z zachowaniem wszelkich ostrożności. Grupa Seniorów z naszego koła w dniu 11 listopada, w ilości 21 osób 
udała się busem i samochodami prywatnymi do Sochaczewa. Oprócz naszej grupy sportowej pojechali z nami nasi muzycy jako grupa dopingująca.  
W Senioriadzie wzięły udział osoby z Koła Seniorów w Nowej Suchej, Sochaczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Seniorzy z Koła Seniorów mia-
sta Sochaczew i osoby z Domu Dziennej Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 

Na rozpoczęcie Senioriady wszyscy uczestnicy wzięli udział w Paradzie Kapeluszy. Było mnóstwo śmiechu i zabawy podczas oglądania - inwen-
cji i pomysłowości, jaką wykazali się Seniorzy. A następnie były różnego rodzaju rozgrywki sportowe i umysłowe.

Gry w warcaby, szachy, rzut do kosza piłką, zaplatanie warkocza ze sznurków, rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek słownych i rebusów. Dla 
uczestników zorganizowano mały poczęstunek w postaci słodkości. Bawiliśmy się wszyscy świetnie.  W ogólnym podsumowaniu grupowo zdoby-
liśmy srebrny medal. Były również indywidualne nagrody m.in. w grze w warcaby i szachy. 

Mamy coraz więcej różnych trofeów i medali, szkoda tylko, że nie mamy gdzie ich wyeksponować.  Ciągle niestety nie mamy swojej siedziby. 
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego spotkania. Pozdrawiam Wszystkich i życzę zdrowia.

Szymka

C O  S Ł Y C H A Ć  U  S E N I O R Ó W ?

SOCHACZEWSKA OLIMPIADA 
SENIORÓW ZA NAMI
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Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników książek, korzysta-
jących z biblioteki! Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie pozy-
skała dotację z funduszu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu na zakup nowości wydawniczych.

Dotacja Ministerstwa na realizację 
zadania wynosi 7  500,00 zł. Oznacza to 
niebagatelny zastrzyk dofinasowania dla 
teresińskiej biblioteki. Z tej puli pieniędzy 
zakupione zostaną książki - zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci, a także audiobooki.  

Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez 
Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 
wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych 
jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum 
dostępu do kultury i wiedzy. 

Źródło: GBP w Teresinie

To projekt skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma na-
klejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany  imiennym dy-
plomem  potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki 

akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)  
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

- Zapisz dziecko do Biblioteki. Zapraszamy 
do  Dworca TO.Kultura w godzinach 8.00 - 
16.00. Na półkach znajdziecie dużo nowości dla 
małych i dużych czytelników. Do zobaczenia 
w  Bibliotece - zachęcają teresińskie bibliote-
karki.

Źródło: GBP w Teresinie

GMINNA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA Z DOTACJĄ 

MINISTERSTWA

„MAŁA KSIĄŻKA – 
WIELKI CZŁOWIEK”

Nie umierają nigdy ci, o których pamiętamy –
bo pamięć to nieśmiertelność.

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

Pani

Beacie Pożarskiej 
z powodu śmierci

MĘŻA
najpiękniejszego głosu w polskim Kościele, mistrza muzyki liturgicznej, 

jednego z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich

Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej  
im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

GMINA TERESIN W RADIU  
SOCHACZEW 94,9 FM

Środa, 5 stycznia 2022 roku o godzinie 9.30                  
rozmowa z Markiem Olechowskim, wójtem 
Gminy Teresin

GMINA TERESIN W RADIU  
NIEPOKALANÓW 102,7 FM

Piątek, 14 stycznia 2022 roku o godzinie 13.10                   
rozmowa z Markiem Olechowskim, wójtem  
Gminy Teresin

94,9 FM 102,7 FM

fot. archiw
um

 redakcyjne



14

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

Prosto z Gminy

Koniec roku skłania do spojrzenia wstecz, 
do podsumowań i refleksji i jednocześnie 
do optymistycznego spojrzenia w przeszłość. 
Czas pandemii, z którą nieustannie się zma-
gamy nie jest łatwym okresem w naszym ży-
ciu. Nikt z nas też nie wie jak długo przyjdzie 
nam czekać na powrót normalności. 

Mieszkańcy Sołectwa Granice, pomimo 
wielu niedogodności, z jakimi przyszło się 
mierzyć podczas epidemii, tworzą miejsce do 
wspólnego spędzania czasu. Wiosną 2021 roku z  zerowym budżetem 
sołeckim rozpoczęli przygotowanie terenu pod wielofunkcyjne boisko 
sportowe. Wykonali szereg prac począwszy od wykopów, usunięcia 
bezużytecznej, nieprzepuszczalnej ziemi, odwodnienia terenu, przy-
gotowania gruntu pod boisko, aż po wysianie trawy. Zagospodarowali 
zbędną ziemię, usypując górkę dla dzieci do zjeżdżania na sankach. 
Ogromne zaangażowanie, poświęcony czas, energia, a także zakup 
wielu materiałów zasługują na słowa największego uznania i szacun-
ku. Mieszkańcy mogli liczyć również na wsparcie i przychylność Pana 
Wójta, co niewątpliwie przyczyniło się do zakończenia prac przed zimą 

na właściwym etapie. Niezwykle cenna okaza-
ła się pomoc Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, a w szczególności pana opera-
tora koparki, który wykonał bardzo sprawnie  
i niezwykle rzetelnie prace, które nie mogły być 
wykonane ręcznie. 

Przedsięwzięcie pochłonęło mnóstwo pracy 
i zaangażowania mieszkańców. Obecnie wszy-
scy cenimy najbardziej czas, którego ciągle nam 
brakuje. Tworząc dobro wspólne, mieszkańcy 

dali nie tylko swoją energię, ale również to, co najcenniejsze - swój czas.
Wszystkim, którzy przyczynili się w niezwykle pozytywny sposób 

do tego, jak obecnie wygląda teren wokół placu zabaw w Sołectwie 
Granice, składam najserdeczniejsze słowa podziękowania i uznania.

Życzę wszelkiej pomyślności na Nowy nadchodzący Rok. Niechaj 
przyniesie Państwu radość na każdy zwykły dzień, nadzieję, miłość  
i niezachwianą wiarę w dobro.

Z wyrazami szacunku
Sołtyska Sołectwa Granice

Anna Gogół

Od 2 listopada br. wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać  przypo-
minającą szczepionkę przeciw COVID-19  po 6 miesiącach od pełnego 
zaszczepienia. Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, 
zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach 
od podania drugiej dawki szczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę 
można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl  oraz 
na stronie Ministerstwa Zdrowia pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-

-dla-wszystkich-doroslych. 
Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatne-

go szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową 
organizację szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby 
przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają 
prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada br.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na 
stronie pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat
- 13 grudnia dotrą do Polski szczepionki dla dzieci od 5 do 11 lat. Od 16 

grudnia planujemy wdrożyć szczepienia dla tej grupy wiekowej - przypomniał 
w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/
BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak 
Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację dla tego 
specyfiku. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wie-
ku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększa-
jących ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Dawka szczepionki dla dzie-
ci w tym wieku ma być mniejsza (10 mikrogramów) niż stosowana u osób  
w wieku od 12 lat (30 mikrogramów). Podobnie jak w starszej grupie wie-
kowej podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

Informacja o możliwości rejestracji na szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.gov.pl/web/szczepimy-
sie/rejestracja

Jeśli dziecko skończyło 12. rok życia - można zarejestrować je już dzisiaj!
Redakcja

NOWE LIMITY OSÓB  
I NAUKA ZDALNA

7 grudnia na specjalnej konferencji prasowej minister 
zdrowia Adam Niedzielski przedstawił pakiet obostrzeń 
związany ze świętami i mutacją Omikron.

Od 15 grudnia zmienią się limity osób: w transporcie 
zbiorowym - maks. 75 proc. obłożenia, w  restauracjach, 
barach i hotelach - maks. 30 proc. obłożenia przez oso-
by niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko 
dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przed-
siębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19), w kinach, teatrach, obiektach 
sportowych i sakralnych - maks. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszcze-
pione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfi-
kowanych za pomocą certyfikatu COVID-19). Dodatkowo, w kinach będzie 
obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów. Kluby nocne i dysko-
teki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa - imprezy będą 

mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym - maks. 
100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfi-
kat COVID-19). Od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć 
się zdalnie. Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez 
zmian. Zmiany obejmą także testowanie na COVID-19. 
Każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schen-
gen, będzie musiała wykonać test. Taki obowiązek będą 
mieć także współdomownicy osoby zakażonej koronawi-
rusem.

Od 1 marca rząd planuje wprowadzić obowiązek szcze-
pień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

- Scenariusz, w którym mamy do czynienia z utrzymaniem tak wysokiej licz-
by zakażeń, jeszcze przy dodatkowym ryzyku w postaci pojawienia się muta-
cji omikron (…) wymaga podjęcia stanowczych działań - podkreślił minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej informacji na www.gov.pl/szczepimysie.
Redakcja

TRZECIA DAWKA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 
DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH

OD 15 GRUDNIA DUŻE ZMIANY  
W ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA – 

PODZIĘKOWANIE
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Prosto z Gminy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Teresin na 2022 rok dostępny 
 jest także na stronie: teresin.pl. Zasady segregacji śmieci przypomnimy Państwu w styczniowym numerze PzG.
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Celem corocznej Niebieskiej Gwiazdki jest pomoc najuboższym 
mieszkańcom gminy Teresin. Stałym elementem zbiórki jest także 
Halowy Turniej Piłkarski rozgrywany w Zespole Szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. W poniedziałkowy poranek 6 grudnia w hali 
sportowej rywalizowało 7 ekip. Ze względu na obostrzenia w turnieju 
zabrakło reprezentacji policji. 

Pandemia mocno ograniczyła możliwości organizacyjne, stąd brak 
drużyny organizatorów. Inicjatorką samej Niebieskiej gwiazdki jest 
policjantka Anna Opęchowska-Ciak, która otworzyła rozgrywki i po-
dziękowała uczestnikom. W akcję włącza się także starosto powiatowe. 
Rzecznik Marcin Odolczyk pełnił rolę sędziego. Docenił on także po-
stawę młodzieży, która zaangażowała się w turniej. W ramach wpisowe-
go drużyny dostarczyły paczki żywnościowe dla potrzebujących.

- Ania wymyśliła wspaniałą akcję. Razem ze starostwem i Zespołem 
Szkół w Teresinie co roku włączamy się w tę akcję poprzez turniej mikołaj-
kowy. W ubiegłym roku przez pandemię nie udało się zorganizować roz-
grywek. W tym roku jesteśmy tu w okrojonej formie. Turniej ma charakter 
zamknięty. Ubolewamy i ubolewa policja, ponieważ nie mogła wystawić 
swojego składu - tłumaczy główny sędzia turnieju Marcin Odolczyk. - 
Bardzo się cieszę, że turniej ma także charakter wychowawczy. Nasza 
młodzież się angażuje i wspiera Niebieską Gwiazdkę - dodaje.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Teresinie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin IMPULS wraz z mieszkańcami 
gminy rozpoczęli zbiórkę 1 grudnia. Niebieska Gwiazdka umożliwia 
wspólną pomoc najbardziej potrzebującym.

Od redakcji: Podsumowanie tegorocznej edycji Niebieskiej Gwiazd-
ki przedstawimy Państwu w  styczniowym numerze naszego miesięcz-
nika.

Tekst, fot. Bartek Staniaszek
tusochaczew.pl

HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI NIEBIESKIEJ GWIAZDKI

Kończy się trudny dla lekkoatletów rok 2021. Dlaczego trudny, 
ponieważ przed zawodnikami UKS Filipides Teresin pojawiały się 
zadania nowe, często napotykali przeciwników ze starszych kategorii 
wiekowych. 

Tak było w przypadku Julii Giejbatow (U14), która w starszej ka-
tegorii U16, wspólnie z Elizą Galińską, Mikołajem Olejnikiem oraz 
Wiktorem Sotem, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski  
w sztafecie 4x600 m. Ale początek roku 2021 należał do Leny Sucho-
wolak. Krajowa liderka dwóch okrążeń wśród juniorek młodszych, 
wywalczyła historyczny złoty medal Halowych Mistrzostw Polski U18. 
Bez wątpienia klasą samą w sobie jest też Eliza Galińska. Aktualna re-
kordzistka Polski na 2000 m młodziczek, to tegoroczna złota medalist-
ka w Biegach Górskich stylem anglosaskim oraz wicemistrzyni na pięć 
okrążeń z MP U16 w Karpaczu. W tej samej 
imprezie wystartował Mikołaj Olejnik, któ-
ry przypieczętował swój fenomenalny sezon 
wicemistrzostwem Polski również na 2000m. 
Bez wątpienia do grona krajowej czołówki 
należy Basia Bargieł. To trzecia zawodniczka 

„Czwartków Lekkoatletycznych” oraz druga 
podczas Mistrzostw Polski LDK! Do niej nale-
ży trzeci wynik w Polsce na płaskim dystansie 
300 m 42.16. Jest też posiadaczką drugiej klasy 
sportowej, a to wyczyn wyjątkowy w skali kra-
ju. Trzeba w tym momencie dodać, że tylko na 
dystansie 300 m jest sklasyfikowanych w Pol-
sce 2079 zawodniczek z roczników 2009/2008! 
Kolejnym lekkoatletycznym diamentem jest 
Pola Giejbatow, jestem przekonany, że za kil-
ka lat zdominuje krajowe biegi długie. Adrian 
Czułek dopiero puka do lekkoatletycznych 

drzwi, ale na płaskich 300 m oraz płotkach radzi sobie coraz lepiej  
i wszystko wskazuje na to, że rok 2022 będzie bardzo dobry w jego 
wykonaniu. Niespodzianką było zdobycie przez Ingę Andryszczyk 
brązowego medalu w 7-boju lekkoatletycznym podczas Otwartych Mi-
strzostw Mazowsza U18. Z kolei przedstawiciel płci mniej pięknej - Mi-
chał Lewandowski - to specjalista biegów średnich. Na odbywającej się 
21 listopada w Toruniu Halowej Olimpiadzie LDK zajął trzecie miejsce 
na 600 m. 

Zapraszam dzieci z roczników 2012-2008, aby spróbowały „Kró-
lowej Sportu”, jaką jest lekkoatletyka i do dołączenia do trzeciej 
drużyny na Mazowszu w klasyfikacji klubowej! (na 61 klubów).  
Tel. 609042699, uks.filipides@o2.pl 

Andrzej Andryszczyk

TO BYŁ DOBRY ROK DLA UKS FILIPIDES TERESIN
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Zapaśniczka LKS Mazowsze Teresin Karolina Zień została Mi-
strzynią Polski Młodziczek w zapasach kobiet. Wspaniała wiadomość 
dotarła do nas z Kielc, gdzie w dniach 19-21 listopada 2021 r. odbywały 
się Mistrzostwa Polski młodziczek w zapasach. Przez świętokrzyskie 
maty przewinęło się 148 zawodniczek z 54 krajowych klubów. Stoczono 
249 pojedynków, z których aż 162 zakończyło się położeniem przeciw-
niczki na łopatki. Turniej stał na wysokim poziomie tak sportowym, 
jak i organizacyjnym. Bezkonkurencyjna w wadze do 46 kg okazała się 
reprezentantka LKS Mazowsze Teresin Karolina Zień, która zdobyła 
złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski w tej kategorii wiekowej.

Karolina na co dzień trenuje w LKS Mazowsze i jest uczennicą klasy 
ósmej teresińskiej podstawówki. Do tej pory na jej koncie znalazło się 
już kilka znaczących sukcesów sportowych. Niewątpliwie jednak ostat-
nie zawody okazały się dla niej jednymi z najważniejszych w życiu. W 
walce finałowej Karolina pokonała zawodniczkę WZS Grunwald Po-
znań Annę Starszak. Upór, ciężka praca Karoliny i trenera Ryszarda Śli-
wińskiego dały efekt w postaci Mistrzostwa Polski - to wspaniałe osią-
gnięcie sportowe. Na 5. miejscu zakończyły mistrzostwa Maja Guzik 

(kat. wag. 62 kg) oraz 
Maja Nowakowska 
(kat. wag. 66 kg). Na 
miejscu 23. sklasyfi-
kowana została Maja 
Zielska (kat. wag. 50 
kg). W klasyfikacji dru-
żynowej LKS Mazow-
sze Teresin zakończył 
zawody na miejscu 6-7. 
Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Redakcja
fot. LKS Mazowsze 

Teresin (zapasy)

27 listopada w Białogardzie odbył 
się Międzynarodowy Puchar Bałtyku 
Młodzików i Dzieci w Zapasach w Stylu 
Wolnym im. Mieczysława Lisa. W zma-
ganiach wzięło udział blisko 200 zawod-
ników i zawodniczek. Turniej był trzecią 
i ostatnią częścią cyklu U14 Wrestling 
Tour’21. 

Podczas wielkiej sportowej imprezy 
znakomicie zaprezentowali się młodzi 
zawodnicy i  zawodniczki LKS Mazow-
sze Teresin, zdobywając pierwsze miejsce  
w rywalizacji klubowej (voucher wartości 
700 zł na zakup sprzętu sportowego). Po 
bardzo zaciętych i emocjonujących wal-
kach w grupie wiekowej dzieci 1. miejsce 
zdobył Oskar Izak (25 kg), a Milena Chojnacka miejsce 2. W kategorii 
młodzików złote medale wywalczyli Dawid Bielski (52 kg), Mateusz 

Zawadzki (57 kg) oraz Patryk Kutyłow-
ski (75 kg). Na drugim stopniu podium 
stanęli Karolina Zień (50 kg) i Alek-
sander Bielski (62 kg). Brązowe medale 
z Białogardu przywieźli Maciej Chojnac-
ki (38 kg) oraz Krzysztof Goliński (62 
kg).

Indywidualnie po trzech turniejach 
w cyklu U14 WRESTLING TOUR ’21 
(Pelplin, Osielsk, Białogard) mistrzami 
zostali Dawid Bielski (52 kg), Aleksan-
der Bielski (62 kg) i Patryk Kutyłowski 
(75 kg), otrzymując w nagrodę vouchery 
wartości 400 zł.

Zawodnikom i trenerom składamy 
serdeczne gratulacje!

Redakcja
fot. LKS Mazowsze Teresin (zapasy)

W pierwszym dniu rozgrywanych w stolicy Iranu XXXV Wojsko-
wych Mistrzostw Świata w zapasach w stylu wolnym szer. Kamil Ry-
bicki (74 kg) wywalczył brązowy medal.

Nasz zawodni w pierwszym pojedynku o półfinał uległ na punkty 
0:3 zawodnikowi gospodarzy Fariborzowi Babei. Irańczyk dociera do 
finału i daje Polakowi szansę na dalszą rywalizację w pojedynku repasa-
żowym, którą nasz reprezentant w pełni wykorzystuje, wygrywając na 
punkty 5:1 z reprezentantem Syrii Jalai Almardina. W „małym finale” 
Kamil Rybicki pokonuje przez przewagę techniczną 10:0 reprezentanta 
Tunezji Khareddina Bena Tiliego i zdobywa brązowy medal turnieju.

Wojskowe mistrzostwa świata różnią się od innych turniejów zapa-
śniczych. Przede wszystkim biorą w nich udział zawodnicy związani 
z armią. Charakter imprezy jest podkreślany na każdym kroku. Wal-
kom towarzyszyła wojskowa oprawa, a sportowcy zaprezentowali się  
w galowych mundurach. Szefem naszej misji był por. Piotr Krajewski,  
a trenerami st. kpr. Marcin Olejniczak - trener stylu klasycznego CSWL 
Poznań oraz mł. chor. rez. Radosław Horbik - trener stylu wolnego.  
Gratulujemy!

Redakcja
fot. nazapasniczejmacie.pl

MAMY MISTRZYNIĘ POLSKI W ZAPASACH!

LKS MAZOWSZE TERESIN WYGRYWA 
DRUŻYNOWO U14 WRESTLING TOUR ‘21

KAMIL RYBICKI BRĄZOWYM MEDALISTĄ XXXV 
WOJSKOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W ZAPASACH
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Podopieczni Mazowsza Teresin zdobyli aż siedem medali w X Mi-
strzostwach Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym we Włoda-
wie. Od 3 do 5 grudnia przez włodawskie maty przewinęło się łącznie 
171 zawodników z 51 klubów z całej Pol-
ski. Ujrzeliśmy 296 walk, z których 139 
zakończyło się przez położenie przeciw-
nika na łopatki. Turniej swoją obecno-
ścią uświetnił Prezes Polskiego Związku 
Zapaśniczego Andrzej Supron. 

Mazowsze Teresin reprezentowało 
11 zawodników. Bezkonkurencyjni oka-
zali się Dawid Bielski w kategorii 52 kg 
oraz Patryk Kutyłowski (kat wag. 75 
kg), wygrywając swoje walki finałowe  
i zdobywając tytuły mistrzów Polski. Brą-
zowe medale z mistrzowskiej imprezy 
przywieźli Maciej Chojnacki (kat. wag. 
35 kg), Filip Nowakowski (kat. wag. 44 
kg), Mateusz Zawadzki (kat. wag. 57 kg), 
Aleksander Bielski (kat. wag. 68 kg) oraz 

Krzysztof Chudecki (kat. wag. 100 kg).
Na mistrzostwach walczyli jeszcze Karol Selerski (kat. wag. 57 kg) 

i Adrian Kowalski (kat. wag. 68 kg), zdobywając piąte miejsca oraz 
Braian Kowalski 7. w kat. wag. 68 kg  
i Seweryn Grądzik, który uplasował się 
na 12. miejscu w kategorii 57 kg.

Fantastyczny sukces odniósł LKS 
Mazowsze Teresin, który w klasyfikacji 
drużynowej triumfował po raz kolejny, 
wyraźnie wyprzedzając krajowych rywali 
(77 pkt). Na drugim miejscu uplasowali 
się zawodnicy LKS Orzeł Namysłów z 54 
punktami, a na trzecim zapaśnicy ZTA 
Zgierz z 51 punktami. 

Zawodnikom i ich trenerom składa-
my serdeczne gratulacje.

Redakcja
fot. Przemek Kaliski

W sobotę 27 listopada łucznicy LKS Mazowsze Teresin wzięli udział w I Memoria-
le Iwony Trześniewskiej, zaś w niedzielę 28 listopada odbył się XV Memoriał im. Józefa 
Trześniewskiego.

Upamiętniając te postaci, nasi zawodnicy strzelali znakomicie. W sobotę walczył nasz je-
dyny zawodnik - młodzik Jan Lisiecki, który zajął 1. miejsce. W niedzielę na podium stanęli: 
2. miejsce - Dominik Kozłowski (kat. senior), 2. miejsce - Maria Małolepsza (juniorka), 
1. miejsce - Miłosz Olczak (junior), 3. miejsce - Sebastian Błaszczyk (junior), 1. miejsce -  
Alicja Zygmunciak (juniorka młodsza), 2. miejsce - Oliwia Dylik (juniorka młodsza).

Tuż poza podium stanęli - Julia Szwarczewska, Ewelina Lisiecka i Mateusz Ciurzyński.
Gratulujemy!

Redakcja
fot. LKS Mazowsze Teresin (łucznictwo)

27 listopada 2021 r. w gościnnej hali GOSiR w Teresinie odbyły się I Mistrzostwa Polski w futsalu ministrantów z parafii franciszkańskich. 
Rozpoczęcie turnieju nastąpiło Mszą świętą w bazylice pw. NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask, której przewodniczył Wikariusz 
Prowincji Matki Bożej Niepokalanej o. Mirosław Bartos. Homilię wygłosił o. Jacek Szczepanik, pomysłodawca i organizator mistrzostw.

O kolejności na podium zdecydował ostatni mecz, w którym Niepokalanów, grając w okrojonym składzie, po zaciętej walce przegrał z Jarocinem 
3:5. Klasyfikacja końcowa: 1. Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Jarocinie, 
2. Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w  Leżajsku, 3.Parafia pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie. Królem 
strzelców został Piotr Zimny z Jarocina, a najlepszym bramkarzem turnieju 
okazał się Karol Gurkowski z Leżajska. Zwycięzcy mistrzostw zapewnili sobie 
udział w XVII Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC” w Kołobrzegu.

Wielki wkład w ufundowanie nagród miał Urząd Gminy Teresin. Patronat 
Honorowy nad zawodami objął Prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokala-
nej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce o. Grzegorz Bartosik. 
Gospodarzami turnieju byli klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie 
oraz GOSiR w Teresinie. Patronat medialny objęła telewizja internetowa Nie-
pokalanów TV, Radio Niepokalanów i „Mały Rycerzyk Niepokalanej”. Partne-
rem Głównym był ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów „KnC”.

Już teraz zapraszamy do Niepokalanowa 11 marca 2022 r. na Ogólnopolski 
turniej drużyn mieszanych w siatkówce, skierowany do młodzieży parafialnej 
ze szkół średnich, a za rok na kolejną edycję mistrzostw Polski w futsalu.

o. Jacek Szczepanik

SIEDEM MEDALI ZAPAŚNIKÓW LKS MAZOWSZE 
TERESIN W MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIKÓW

ŁUCZNICY ZWYCIĘŻAJĄ

I MISTRZOSTWA POLSKI W FUTSALU 
MINISTRANTÓW Z PARAFII FRANCISZKAŃSKICH



• 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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